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Hallituksen esitys Eduskunnalle suomalaisia vakuutusyhtiöitä 
ja vakuutuksenvälittäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suo
men vakuutuslainsäädäntöä siten, että se so
peutetaan Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston 
kolmanteen vahinkovakuutusdirektiiviin, kol
manteen henkivakuutusdirektiiviin sekä vakuu
tusyritysten tilinpäätösdirektiiviin, jotka on 
ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen 
liitteiden muuttamista koskevan ET A:n seka
komitean päätöksellä otettu osaksi ETA-sopi
musta. 

Edellä mainitun ET A:n sekakomitean pää
töksen mukaan kolmatta vahinkovakuutusdi
rektiiviä ei sovelleta Suomeen. Tämän esityksen 
lähtökohtana on kuitenkin, että myös kolman
nen vahinkovakuutusdirektiivin säännökset 
saatettaisiin voimaan kotimaisten vakuutusyh
tiöiden Suomen toiminnan osalta ja että näitä 
säännöksiä sovellettaisiin myös Suomen ja mui
den ETA-sopimukseen liittyneiden EFT A-val
tioiden välillä sekä Suomen ja niiden EY
maiden välillä, jotka soveltavat Suomeen edellä 
mainitun direktiivin säännöksiä. 

Vakuutusyhtiölakia ehdotetaan muutetta
vaksi muun muassa siten, että kolmansien 
vakuutusdirektiivien mukaiset yhden toimilu
van ja kotivaltion valvonnan periaatteet toteu
tetaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden osalta. 

Tämä merkitsisi sitä, että suomalaisella va
kuutusyhtiöllä olisi Suomessa myönnetyn toi
miluvan nojalla oikeus harjoittaa vakuutustoi
mintaa joko sijoittautumisoikeuden tai palvelu
jen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella 
Euroopan talousalueella lukuun ottamatta niitä 
valtioita, jotka eivät sovella Suomeen kolmatta 
vahinkovakuutusdirektiiviä. Sosiaali- ja ter
veysministeriö vastaisi ensisijaisesti kotimaisen 
vakuutusyhtiön vakavaraisuuden valvonnasta 
myös sen ulkomaantoiminnan osalta. 

Vakuutusyhtiön omistusta vieraalla toimi
alalla, toimiluvan myöntämisedellytyksiä ja va
kuutusyhtiön omistajien valvontaa koskevia 
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säännöksiä ehdotetaan myös muutettaviksi joil
takin osin. Toimiluvasta päättäminen ehdote
taan samalla siirrettäväksi jäljempänä maini
tuin poikkeuksin valtioneuvostotta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Vakuutusyhtiöiden tilinpäätöstä koskevat 
vakuutusyhtiölain säännökset ehdotetaan muu
tettaviksi vakuutusyritysten tilinpäätösdirektii
vin johdosta. 

Myös vastuuvelan laskemista ja kattamista 
koskevat säännökset ehdotetaan muutettaviksi 
vastaamaan EY:n kolmansien vakuutusdirektii
vien vaatimuksia. Vakuutusyhtiön koko vas
tuuvelka olisi katettava siten kuin laissa ja sen 
nojalla annetuissa asetuksessa ja ministeriön 
määräyksissä tarkemmin säädettäisiin tai mää
rättäisiin. 

Vastuuvelan laskuperusteiden ja henkivakuu
tuksen perusteiden ennakkovahvistuksesta eh
dotetaan luovuttavan. 

Toimiluvan myöntämistä lakisääteisen eläke
tai tapaturmavakuutuksen harjoittamiseen kos
kevat säännökset ehdotetaan siirrettäviksi va
kuutusyhtiölaista työntekijäin eläkelakiin ja ta
paturmavakuutuslakiin. Näihin lakeihin ehdo
tetaan otettaviksi myös säännökset toimiluvan 
myöntämisedellytyksistä. Toimiluvan lakisää
teisen eläke- tai tapaturmavakuutuksen harjoit
tamiseen myöntäisi edelleen valtioneuvosto. 

Lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan eräis
tä periaatteista ehdotetaan joiltakin osin sään
neltävän vakuutusyhtiölain sijasta työntekijäin 
eläkelaissa. Säännösten sisältö säilyy pääosin 
ennallaan. 

Esitys liittyy valmisteilla olevaan hallituksen 
esitykseen ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koske
van lainsäädännön muuttamisesta. 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen ja lait ehdotetaan tuleviksi 
voimaan heti sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Vakuutusyhtiölaissa (1 062/79) säännellään 
kotimaisten vakuutusyhtiöiden perustamista, 
toimintaa ja toiminnan lopettamista. Suomalai
nen vakuutusyhtiö voi olla yhtiömuodoltaan 
joko vakuutusosakeyhtiö tai keskinäinen va
kuutusyhtiö. Vakuutusyhtiölain mukaan sekä 
keskinäisen vakuutusyhtiön että vakuutusosa
keyhtiön osalta sovelletaan toissijaisesti osake
yhtiölakia (734/78) ja osakeyhtiölain voimaan
panosta annettua lakia (735/78). 

Vakuutusyhtiölaissa on säännöksiä vakuu
tusyhtiön perustamisesta, toimiluvasta, osak
kuudesta, johdosta ja hallinnosta, tilintarkas
tuksesta ja tilinpäätöksestä, vakuutusyhtiöltä 
vaadittavasta vakavaraisuudesta, henkivakuu
tuksesta, vakuutusyhtiöiden valvonnasta sekä 
vakuutusyhtiön selvitystilasta, purkamisesta, 
su!autumisesta ja vakuutuskannan luovuttami
sesta. 

Vakuutusliikettä voi harjoittaa vain sellainen 
kotimainen vakuutusyhtiö, jolla on siihen val
tioneuvoston myöntämä toimilupa. Toimiluvan 
saaneen vakuutusyhtiön on keskityttävä va
kuutustoimintaan ja se voi pääsääntöisesti har
joittaa vain joko vahinko- tai henkivakuutusta. 
Toiminnan rajaus koskee paitsi vakuutusliik
keelle vieraan toiminnan harjoittamista myös 
huomattavan osuuden tai määräämisvallan (yli 
50 %) omistamista yhteisöstä, joka harjoittaa 
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä. Sallittua 
sen sijaan on vakuutusliikkeeseen liittyvää ja 
sen kannalta tarkoituksenmukaista toimintaa 
harjoittavan yhteisön omistaminen. Niin ikään 
vakuutusyhtiö saa omistaa asunto- ja kiinteis
töyhteisöjä. 

Ainoastaan vakuutusyhtiö voi vakuutusyh
tiölain mukaan harjoittaa vakuutusliikettä Suo
messa, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
Tässä tarkoitettuja muita lakeja ovat muun 
muassa ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toimin
nasta Suomessa annettu laki (635/89), vakuu
tuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annettu laki 
(1488/92) sekä vakuutusyhdistyslaki (1250/87). 

Vakuutuslainsäädännön keskeinen tavoite on 
turvata, että edunsaajat ja vakuutuksenottajat 
saavat heille kuuluvat korvaukset. Tämä niin 
sanottu turvaavuusperiaate on huomioitu kai
kissa vakuutusyhtiölain tärkeimmissä säännök-

sissä, jotka koskevat muun muassa toimilupa
vaatimuksia, vakuutusmaksujen ja vastuuvelan 
laskentaperusteita, toimintapääomavaatimuk
sia, vakavaraisuuden testausta, sijoitusten val
vontaa ja vakuutettujen etuuksien turvaamista 
vakuutusyhtiön selvitystilassa. 

Vakuutustoiminnassa noudatettava kohtuus
periaate tarkoittaa sitä, että henkivakuutuksen 
ja pitkäaikaisen vahinkovakuutuksen laskupe
rusteita vahvistettaessa turvaavuusnäkökohdan 
lisäksi on otettava huomioon myös kohtuulli
suus. Maksut eivät saa olla turvaavunteen 
vedoten vakuutettuun riskiin verrattuna koh
tuuttomia. 

Vakuutusyhtiölain nojalla vakuutustoimin
taa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Minis
teriön tehtävänä on valvoa sitä, että vakuutus
yhtiöt noudattavat toiminnassaan lakia ja va
kuutusyhtiölain nojalla annettuja alemmanas
teisia säännöksiä sekä hyvää vakuutustapaa. 
Erityisen tärkeä osa valvontaa on vakuutusyh
tiön vakavaraisuuden valvonta sen varmistami
seksi, että vakuutusyhtiö pystyy vastaamaan 
velvoitteistaan vakuutuksenottajia ja edunsaa
jia kohtaan. Ministeriön vakuutusosasto vah
vistaa lakisääteisten vakuutusten, henki- ja 
eläkevakuutuksen ja kymmentä vuotta pitem
mäksi ajaksi otetun muun vakuutuksen mak
superusteet sekä kaikkea vakuutustoimintaa 
koskevat vastuuvelan laskuperusteet. Julkisuus
periaatteen mukaisesti ministeriö julkaisee vi
rallisessa tilastossa yksityiskohtaiset tiedot va
kuutusyhtiöiden toiminnasta yhtiöittäin eritel
tyinä. Yhtiöiden tulee vuosittain laatia minis
teriön antamien ohjeiden mukainen kertomus 
toiminnastaan. 

Vakuutusyhtiölain lisäksi on myös lakeja, 
jotka koskevat yksittäisiä vakuutuslajeja. Täl
laisia ovat työntekijäin eläkelaki (395/61) ja 
muut lakisääteisiä eläkkeitä sääntelevät lait, 
tapaturmavakuutuslaki (608/48), potilasvahin
kolaki (585/86) ja liikennevakuutuslaki 
(279/59). 

Vuoden 1994 alusta voimaantulleella vakuu
tusyhtiölain muuttamisesta annetulla lailla 
(752/93) vakuutusyhtiölaki sopeutettiin Euroo
pan talousalueesta tehdyn sopimuksen {ETA
sopimus) liitteessä IX mainittuihin Euroopan 
yhteisöjen (EY) vakuutusalaa koskeviin direk
tiiveihin. 

Vakuutusyhtiölakia muutettiin muun muassa 
niin, että vakuutettavat riskit jaettiin vakuutus-
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luokkiin direktiivien säännösten mukaisesti ja 
suomalaiset vakuutusyhtiöt saivat oikeuden 
myöntää niin sanottuja sijoitussidonnaisia va
kuutuksia. 

Toimilupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
myönnetään nykyään vakuutusluokittain ja 
luokkaryhmittäin. Lisäksi vakuutusyhtiöltä 
vaadittavan peruspääoman markkamääriä ko
rotettiin vastaamaan yleisessä hintatasossa ta
pahtunutta kehitystä. Samalla lakisääteistä elä
kevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön 
peruspääomavaatimus korotettiin 30 miljoo
naan markkaan. 

Ulkomaalaisomistusta ja ulkomaalaisten 
päätösvallan käyttöä vakuutusyhtiössä rajoitta
vat vakuutusyhtiölain säännökset kumottiin jo 
vuoden 1993 alusta. ' 

ETA-sopimuksen voimaantulon yhteydessä 
poistettiin vakuutusyhtiölaissa perustajille ja 
yhtiön johdolle asetetut kansalaisuusvaatimuk
set Vähintään puolella perustajista, hallituksen 
ja hallintoneuvoston jäsenistä sekä toimitusjoh
tajalla on kuitenkin oltava asuinpaikka tai 
kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuulu
vassa valtiossa. Lisäksi toimitusjohtajalta ja 
hallituksen jäseniltä edellytetään hyvämainei
suutta ja riittävää vakuutustoiminnan tunte
musta. ETA-sopimukseen liittymättömänä 
muutoksena vakuutusyhtiön johdon valintaa ja 
toimikautta koskevat säännökset muutettiin 
vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä. Tilin
tarkastajien osalta poistettiin kansalaisuusvaa
timukset sekä osin myös asuinpaikkavaatimuk
set Vakuutusyhtiön tilintarkastajana voi toi
mia vain Keskuskauppakamarin tai kauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja. 

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan rajoi
tuksia muutettiin siten, että vakuutusyhtiö voi 
yksin tai yhdessä toisten vakuutusyhtiöiden tai 
vakuutusyhdistysten kanssa ilman sosiaali- ja 
terveysministeriön lupaa omistaa muuta elin
keinoa kuin vakuutusliikettä harjoittavasta yh
teisöstä enintään 50 prosenttia 20 prosentin 
asemesta. 

Vakuutusyhtiön omistajien valvontaa eli niin 
sanottua laadullista omistajakontrollia koske
via säännöksiä tarkennettiin. Lisäksi sosiaali
ja terveysministeriölle annettiin oikeus saada 
jokaiselta, jonka omistus vakuutusyhtiössä ylit
tää 10 prosenttia vakuutusyhtiön osake- tai 
takuupääomasta tai kaikkien osakkeiden tai 
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä, va
kuutusyhtiön vakavaraisuuden valvonnan kan
nalta tarpeellisia tietoja. 

Vakuutusyhtiön toimintapääomaa koskevat 
säännökset muutettiin vastaamaan ETA-sopi
muksen liitteessä IX lueteltujen direktiivien 
vaatimuksia. 

Suomalaiselle vakuutusyhtiölle annettiin oi
keus harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata 
tarjontaa muissa Euroopan talousalueen valti
oissa ja oikeus asetuksella säädetyissä tapauk
sissa luovuttaa vakuutuskantaansa ulkomaisel
le vakuutusyhtiölle tai vastaanottaa sitä tällai
selta yhtiöltä. 

Vakuutusyhtiölle asetettiin ilmoitusvelvolli
suus sen tietoon tulleista rahanpesutoimintaan 
viittaavista seikoista. 

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden harjoittama 
lakisääteinen tapaturmavakuutus jäi lakisäätei
seen sosiaaliturvaan kuuluvana vakuutuksena 
vahinkovakuutusdirektiivien soveltamisalan ul
kopuolelle. Lakisääteinen eläkevakuutus jäi 
puolestaan EY :n henkivakuutusdirektiivien ul
kopuolelle ETA-sopimukseen otetulla Suomea 
koskevalla poikkeuksena. 

Tämä aiheutti sen, että lakisääteistä eläkeva
kuutus-ja tapaturmavakuutusliikettä saa ETA
sopimuksen voimaantulosta huolimatta edel
leenkin harjoittaa ainoastaan toimiluvan saa
nut kotimainen vakuutusyhtiö. Lakisääteisten 
eläke- ja tapaturmavakuutusten myynti täällä 
muista Euroopan talousalueeseen kuuluvista 
maista käsin ei siis ole mahdollista. Työeläke
laitoksia koskevaa lainsäädäntöä ei myöskään 
tarvinnut sopeuttaa direktiivien määräyksiin. 

Vakuutusyhtiöiden ulkomaista omistusta 
koskevien rajoitusten purkamisesta kuitenkin 
seuraa, että myös ulkomaiset henkilöt voivat 
perustaa Suomeen vakuutusyhtiön, joka har
joittaa lakisääteistä eläkevakuutus- tai tapatur
mavakuutusliikettä. ETA-sopimuksen mukaan 
Suomi sitoutui kuitenkin eriyttämään lakisää
teisen eläkevakuutusliikkeen muuta vakuutus
liikettä harjoittavista yhtiöistä omiin vakuutus
yhtiöihin tietyn siirtymäajan kuluessa. 

1.2. ETA:n sekakomitean päätöksellä ETA-so
pimukseen liitetyt EY :n vakuutustoimintaa 
koskevat direktiivit 

EY :ssä on ETA-sopimuksen liitteessä IX 
mainittujen vakuutustoimintaa koskevien di
rektiivien lisäksi hyväksytty muun muassa seu
raavat vakuutustoimintaa koskevat direktiivit: 

1) Neuvoston direktiivi muuta ensivakuutusta 
kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten 
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ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamises
ta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY 
muuttamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektii
vi) (92/49/ETY) 

Kolmas vahinkovakuutusdirektiivi on tar
koitettu sen soveltamisalaan kuuluvien vakuu
tusten ja yritysten osalta saattamaan valmiiksi 
ensivakuutuksen sisämarkkinat EY:ssä. Tavoit
teen saavuttamiseksi direktiivi muuttaa muun 
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliik
keen aloittamista ja harjoittamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annettuun direktiiviin 
(73/239/ETY), jäljempänä ensimmäinen vahin
kovakuutusdirektiivi, perustuvaa vahinkova
kuutusliikkeen aloittamisen ja harjoittamisen 
sääntelyä, sellaisena kuin sääntely on voimassa 
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 annetulla direktii
villä (88/357 /ETY), jäljempänä toinen vahinko
vakuutusdirektiivi, muutettuna. Direktiivi saat
taa samalla päätökseen vahinkovakuutuspalve
lujen yli kansallisten rajojen tapahtuvaa tarjon
taa koskevan oikeuskehityksen. 

Siirtyminen kansallisista vahinkovakuutus
markkinoista yhtenäismarkkinoihin tapahtuu 
kolmannessa vahinkovakuutusdirektiivissä 
omaksuttujen yhden toimiluvan ja vakuutusyri
tyksen kotivaltion viranomaisten suorittaman 
valvonnan periaatteiden avulla. 

Vakuutusyrityksellä, joka on saanut toimilu
van yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, on oikeus sen 
perusteella harjoittaa toimiluvan mukaista va
kuutusliikettä kaikissa unioniin kuuluvissa val
tioissa joko perustamalla niihin sivukonttorin 
tai tarjoamalla niissä riskin suuruudesta riip
pumatta vahinkovakuutuksia ulkomaisesta toi
mipaikastaan käsin taikka harjoittamalla sa
manaikaisesti molempia toiminnan muotoja. 

Kolmannella vahinkovakuutusdirektiivillä 
toteutettu valvonnan keskittäminen merkitsee 
sitä, että vastuu vakuutusyrityksen taloudelli
sesta valvonnasta on yrityksen kotivaltion toi
mivaltaisilla viranomaisilla. Keskitetty valvonta 
käsittää myös vakuutusliikkeen, jota yritys 
harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa sivukonttorin 
välityksellä taikka tarjoamalla siellä vakuutuk
sia kotivaltiostaan tai muussa jäsenvaltiossa 
sijaitsevasta sivukonttoristaan. Tässä tarkoitet
tua toimintaa, kuten vakuutusliikkeen aloitta-

mista tai sen laajentamista, koskevat ilmoituk
set on tehtävä vakuutusyrityksen kotivaltion 
valvontaviranomaiselle. 

Uuden sääntelyn mukaan jäsenvaltiot eivät 
enää saa antaa säännöksiä, joissa vaaditaan 
vakuutusmaksujen ja vakuutusehtojen ennalta 
hyväksymistä tai järjestelmällistä tiedoksi anta
mista. Poikkeuksen muodostavat pakolliset va
kuutukset, joiden osalta jäsenvaltiot voivat 
vaatia, että niitä koskevat yleiset ja erityiset 
vakuutusehdot annetaan ennen ehtojen käyt
töönottoa tiedoksi toimivaltaiselle viranomai
selle. Maksunkorotusten osalta ennalta hyväk
syminen tai tiedoksi antamisen vaatiminen on 
sallittua vain osana yleistä hintavalvontajärjes
telmää. 

Kolmas vah'inkovakuutusdirektiivi muuttaa 
eräiltä osin myös toisen vahinkovakuutusdirek
tiivin säännöksiä vakuutuskannan luovutuksis
ta. Muutostarve aiheutuu siirtymisestä yhden 
toimiluvan järjestelmään. 

Uutta sääntelyä EY:n lainsäädännössä mer
kitsevät myös direktiiviin otetut niin sanottua 
laadullista omistajakontrollia koskevat sään
nökset. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin mu
kaan vakuutusyrityksen kotivaltion on vaadit
tava, että jokainen vakuutusyritys muodostaa 
riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan, joka 
kattaa yrityksen koko liiketoiminnan. Direktii
viin sisältyvän yleissäännöksen mukaan vakuu
tusteknistä vastuuvelkaa kattavissa varoissa on 
otettava huomioon yrityksen harjoittaman lii
ketoiminnan laatu siten, että turvataan sijoitus
ten varmuus, tuotto ja realisoitavuus. Lisäksi 
direktiivi velvoittaa yrityksen varmistamaan 
sijoitusten monipuolisuuden ja riittävän hajaut
tamisen. 

Yleissäännöstä täydentää direktiiviin sisälty
vä luettelo varoista, joilla vakuutustekninen 
vastuuvelka saadaan kattaa kotivaltion antami
en tarkempien määräysten mukaisesti. Direk
tiivissä on myös säännökset vakuutusteknisen 
vastuuvelan bruttokokonaismäärään suhteute
tuista enimmäismääristä, joihin saakka vakuu
tusyritys saa sijoittaa vastuuvelkaa kattavia 
varoja direktiivissä erikseen mainittuihin omai
suuslajeihin tai yksittäisiin kohteisiin. Jäsenval
tioilla ei direktiivin mukaan ole oikeutta vaatia 
vakuutusyrityksiä tekemään sijoituksia tiettyi
hin varojen luokkiin. 

Jäsenvaltioiden on annettava kolmannen va
hinkovakuutusdirektiivin noudattamisen edel
lyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää-
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räykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 
ja saatettava ne voimaan viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 1994. Direktiivissä on säännökset 
eräistä Saksan Liittotasavaltaa, Tanskan ku
ningaskuntaa, Espanjaa ja Portugalia koskevis
ta siirtymäkauden järjestelyistä. 

2) Neuvoston direktiivi henkivakuutuksen en
sivakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY 
muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) 
(92/96/ETY) 

Kolmas henkivakuutusdirektiivi on tarkoi
tettu sen soveltamisalaan kuuluvien vakuutus
ten ja yritysten osalta saattamaan valmiiksi 
ensivakuutuksen sisämarkkinat EY:ssä. Tavoit
teen saavuttamiseksi direktiivi '\nuuttaa henki
vakuutuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista 
ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annettuun direktiiviin (79/267/ETY), jäljempä
nä ensimmäinen henkivakuutusdirektiivi, pe
rustuvaa henkivakuutusliikkeen aloittamisen ja 
harjoittamisen sääntelyä, sellaisena kuin sään
tely on voimassa henkivakuutuksen ensivakuu
tusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallin
nollisten määräysten yhteensovittamisesta, 
säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tar
joamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä 
direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta annetul
la direktiivillä (90/619/ETY}, jäljempänä toinen 
henkivakuutusdirektiivi, muutettuna. 

Kolmannessa henkivakuutusdirektiivissä on 
vastaavan vahinkovakuutusdirektiivin tavoin 
omaksuttu yhden toimiluvan ja kotivaltion 
valvonnan periaatteet. Myös vakuutuskannan 
luovutusta, laadullista omistajakontrollia ja 
vastuuvelan katetta koskeva sääntely on lähes 
samansisältöinen. 

Vakuutusyritys, joka on saanut toimiluvan 
yhdessä EU:n jäsenvaltiossa, on oikeutettu 
harjoittamaan toimiluvan mukaista henkiva
kuutusliikettä kaikissa unioniin kuuluvissa val
tioissa. Henkivakuutusyritys voi perustaa mui
hin jäsenvaltioihin sivukonttorin tai tarjota 
niissä oma-aloitteisesti vakuutuksia ulkomai
sesta toimipaikastaan käsin taikka harjoittaa 
jäsenvaltioissa samanaikaisesti molempia tässä 
tarkoitetun liiketoiminnan muotoja. 

Direktiivi kieltää jäsenvaltioita enää anta
masta säännöksiä, joissa vaaditaan vakuutus
ehtojen sekä vakuutusmaksuja ja vastuuvelkaa 
koskevien laskuperusteiden ennalta hyväksy
mistä tai järjestelmällistä tiedoksi antamista. 

Tästä pääsäännöstä poiketen vakuutusyrityk
sen kotivaltiolla on kuitenkin oikeus sen toden
tamiseksi, että vakuutusmatemaattisia periaat
teita koskevaa kansallista lainsäädäntöä nou
datetaan, vaatia maksutaulustojen ja vakuutus
teknisen vastuuvelan laskemisessa käytettävien 
teknisten perusteiden järjestelmällistä tiedoksi 
antamista. 

Kolmannessa henkivakuutusdirektiivissä lie
vennetään ensimmäiseen henkivakuutusdirek
tiiviin sisältyvää kieltoa, jonka mukaan mikään 
yritys ei saa harjoittaa jäsenvaltiossa samanai
kaisesti sekä henki- että vahinkovakuutusliiket
tä. Kielto ei ole koskenut toimintaa jo harjoit
tavia yrityksiä, joilla on erillinen johto kum
paakin liikettä varten. Ensimmäiseen henkiva
kuutusdirektiiviin tehdyn muutoksen jälkeen 
jäsenvaltiot voivat sen lisäksi, mitä jo aikaisem
min on ollut voimassa, poiketa erillisyysvaati
muksesta myöntämällä yrityksille, joilla on 
toimilupa direktiivin mukaisen vakuutusliik
keen harjoittamiseen, luvan harjoittaa saman
aikaisesti ensimmäisen vahinkovakuutusdirek
tiivin liitteen luokissa 1 ja 2 tarkoitettuja 
tapaturma- ja sairausvakuutuksia koskevaa va
kuutusliikettä. Yksinomaan mainittua vahinko
vakuutusliikettä harjoittavalle yritykselle voi
daan vastaavasti antaa toimilupa henkivakuu
tukseen. 

Kolmannen henkivakuutusdirektiivin mu
kaan vakuutusyrityksen kotivaltion on vaadit
tava, että jokainen vakuutusyritys muodostaa 
riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan, joka 
kattaa yrityksen koko liiketoiminnan. Direktii
vissä on yksityiskohtaiset säännökset periaat
teista, joiden mukaisesti vakuutusteknisen vas
tuuvelan suuruus henkivakuutuksessa määräy
tyy. Uutta vakuutusliikettä koskevien maksu
jen tulee direktiivin mukaan olla vakuutusma
temaattisiin oletuksiin perustuen sellaiset, että 
vakuutusyritykset pystyvät muodostamaan riit
tävän vakuutusteknisen vastuuvelan. 

Kolmannen henkivakuutusdirektiivin liitteik
si on otettu niin sanotut vastaavuussäännöt, 
joiden mukaan vakuutusyrityksen täytettävää 
sitoumusta koskeva valuutta määräytyy sekä 
säännöt vakuutuksenottajille ennen sopimuk
sen tekemistä ja sopimusaikana annettavista 
tiedoista. 

Jäsenvaltioiden on annettava kolmannen 
henkivakuutusdirektiivin noudattamisen edel
lyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993 
ja saatettava ne voimaan viimeistään 1 päivänä 
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heinäkuuta 1994. Direktiivissä on säännökset 
eräistä Espanjaa, Portugalia ja Kreikkaa kos
kevista siirtymäkauden järjestelyistä. 

3) Vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja kon
solidoiduista tilinpäätöksistä annettu neuvoston 
direktiivi ( vakuutusyritysten tilinpäätösdirektii
vi) (91/674/ETY) 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi sisäl
tää poikkeuksia ja täydennyksiä perustamisso
pimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan 
nojalla yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden 
tilinpäätöksistä annettuun neljänteen neuvos
ton direktiiviin (78/660/ETY), jäljempänä neljäs 
yhtiöoikeudellinen direktiivi, ja perustamissopi
muksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan 
nojalla konsolidoiduista tilinpäätöksi~tä a':l:n~.t
tuun seitsemänteen neuvoston direktnvnn 
(83/349/ETY), jäljempänä seitsemäs yhtiöoi
keudellinen direktiivi. Näistä direktiiveistä, sel
laisina kuin ne ovat muutettuina vuonna 1990 
annetuiiia direktiiveillä 90/604/ETY ja 90/ 
605/ETY, neljäs yhtiöoikeudellinen direktiivi 
koskee yksittäisen yhtiön tilinpäätöksen laati
mista, sisältöä ja julkistamista sekä tilintarkas
tusta. Seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi 
sääntelee vastaavia kysymyksiä konsernitilin
päätöksen osalta. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiiviä on 
noudatettava ensimmäisen vahinkovakuutusdi
rektiivin ja ensimmäisen henkivakuutusdirektii
vin soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä. Di
rektiivi koskee lisäksi jälleenvakuutusliikettä 
harjoittavia yrityksiä sekä tietyin ed~llyty~s~n 
eräitä ensimmäisen vahinkovakuutusdirektnvm 
soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä yrityksiä. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin tar
koituksena on siinä säänneltyjen kysymysten 
osalta ottaa huomioon näiden yritysten erityis
piirteet. Vakuutusyrityksissä on tästä sääntelys
tä aiheutuvin poikkeuksin ja täydennyksin 
muutoin noudatettava neljänteen ja seitsemän
teen yhtiöoikeudelliseen direktiiviin sisältyviä 
määräyksiä. 

Direktiivin tarkoituksena on muun ohella 
lisätä eri jäsenvaltioissa toimivien vakuutusyri
tysten tilinpäätösten vertailukelpoisuutta ja tie
donsaantia sijoitusten käyvistä arvoista. 

Kaikiile vakuutusyrityksille määrätään sama 
tuloslaskelman ja taseen rakenne. Tiettyjen 
erien ja erityisesti vakuutusteknistä vastuuvel
kaa koskevien erien sisältö määritellään yksi
tyiskoht~is:sti. Liikekulut ja poist?t _määrätää~ 
esitettäviksi tuloslaskelmassa tOimmtokohtai
sesti. Kaikkia direktiivin soveltamisalaan kuu-

luvia vakuutusyrityksiä koskevat samat sään
nökset yritysten koosta riippumatta. 

Tilinpäätösten tavoiteltu vertailukelpoisuus 
on edellyttänyt yhdenmukaisten säännösten an
tamista direktiivissä erityisesti siitä, miten sijoi
tukset arvostetaan taseessa ja miten niiden 
käyvät arvot määritetään. Direktiiviin sisälty
vän tasekaavan mukaiseen pääryhmään "sijoi
tukset" kuuluva omaisuus, joka Suomen nyky
käytännössä vastaa sijoitusomaisuutta, käyttö
omaisuusarvopapereita ja -kiinteistöjä, talle
tuksia sekä jälleenvakuutustalletteita, voidaan 
arvostaa taseessa joko hankintamenon tai käy
vän arvon mukaiseen määrään. Arvostamista
pa on valittava tase-eräkohtaisesti. Arvo, jonka 
määräisenä sijoitus olisi voitu vaihtoehtoisesti 
merkitä taseeseen, on ilmoitettava taseen liit
teenä. Hankintamenolla tarkoitetaan ar
vonalennuksilla alennettua hankintamenoa ja 
käyväliä arvolla yleensä markkina-arvoa. Tu
losvaikutteisina arvonalennuksina käsitellään 
kaikki pysyvät arvonalennukset sekä valinnai
sesti myös tilapäiset arvonalennukset, kiinteis
töjen osalta kuitenkin vain pysyvät arvonalen
nukset. Mikäli käypä arvo myöhemmin nousee, 
on tehdyt arvonalennukset palautettava han
kintamenoon tulosvaikutteisesti. Rakennusten 
hankintamenoa alennetaan suunnitelmapois
toin joko taseessa tai sen liitteessä. 

Direktiivin mukaan käyvän arvon ja hankin
tamenon erotuksen muutos saadaan kokonaan 
tai osaksi kirjata tuloslaskelmaan, jos sijoitus 
on taseessa arvostettu käypään arvoon. Mah
dollinen loppuosa muutoksesta on kirjattava 
taseen vastattaviin arvonkorotusrahastoon. 
Mahdollisuutta valita sijoitusten arvostamista
pa ei ole henkivakuutusluokassa 3 tarkoitettu
jen sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuve
lan katteena olevien sijoitusten osalta. Tällaiset 
sijoitukset on direktiivin mukaan esitettävä 
taseessa erikseen arvostettuina käypään ar
voon. Käyvän arvon ja hankintamenon erotuk
sen muutos on aina kirjattava tuloslaskelmaan. 

Direktiivin mukaan taseen vastattaviin saa 
omana eränä sisältyä varoja, joiden jakoa 
vakuutuksenottajien ja osakkeenomistajien kes
ken ei ole määritelty tilikauden loppuun men
nessä. Varojen muutos on merkittävä tuloslas
kelmaan. 

Tilinpäätösten vertailukelpoisuus on vaatinut 
arvostussäännösten antamista myös vakuutus
teknisen vastuuvelan osalta. Korvausvastuusta 
on annettu muun muassa diskonttausta koske-
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vat säännökset. Harmonisointi on viety pidem
mälle vahinkovakuutuksessa kuin henkivakuu
tuksessa. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin liit
teeksi on otettu säännökset direktiivin sovelta
misesta Lloyd's-nimiseen vakuutuksenantajien 
yhdistykseen. 

EU :n jäsenvaltioiden on annettava vakuutus
yritysten tilinpäätöksistä ja konsernitilinpää
töksistä annetun direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset ennen 1 päivää tammikuuta 1994. 
Jäsenvaltiot ovat oikeutettuja määräämään, et
tä edellä tarkoitettuja säädöksiä ja määräyksiä 
sovelletaan ensimmäisen kerran tilinpäätöksiin 
ja konsernitilinpäätöksiin niiltä tilikausilta, jot
ka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1995 tai 
kalenterivuoden 1995 aikana. 

1.3. ETA:n sekakomitean päätös 

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen 
liitteiden muuttamista koskevalla ET A:n seka
komitean päätöksellä N:o 7/94 (ns. lisäpaketti) 
ETA-sopimukseen lisättiin edellä mainitut va
kuutusdirektiivit. Suomen lakisääteistä tapatur
mavakuutusta koskevan tulkintaerimielisyyden 
vuoksi EU ei hyväksynyt, että kolmatta vahin
kovakuutusdirektiiviä sovellettaisiin Suomeen. 
ETA:n sekakomitean päätös tehtiin EU:n vaa
timuksen mukaisesti. 

Vähentääkseen ETA-sekakomitean päätök
sen huomattavia haittavaikutuksia EFTA-val
tiot hyväksyivät asiaa koskevan lausuman siitä, 
että niiden tarkoituksena on keskenään tehdä 
järjestelyt, jotka käytännössä merkitsevät sisä
markkinoiden toteutumista Suomen ja muiden 
EFTA-valtioiden välisissä suhteissa myös va
hinkovakuutuksessa. Lausumassa Suomi il
moitti lisäksi olevansa valmis vastavuoroisuu
den pohjalta sopimaan samasta järjestelystä 
kunkin EU :N jäsenvaltion kanssa. 

ET A:n sekakomitean päätöksen mukaisesti 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin ja vakuu
tusyritysten tilinpäätösdirektiivin säännökset 
on saatettava voimaan Suomen lainsäädännös
sä. Lisäksi tämän esityksen lähtökohtana on, 
että myös kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin säännökset saatettaisiin voimaan kotimais
ten vakuutusyhtiöiden Suomen toiminnan osal
ta ja että näitä säännöksiä sovellettaisiin myös 
Suomen ja muiden ETA-sopimuksessa sopi
muspuolina olevien EFTA-valtioiden välillä se-

kä Suomen ja niiden EU:N jäsenvaltioiden 
välillä, jotka soveltavat edellä mainitun direk
tiivin säännöksiä Suomeen. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen päätavoitteena on Suomen lainsää
dännön sopeuttaminen alajaksossa 1.2. mainit
tuihin EY:n direktiiveihin. Sopeuttaminen vaa
tii useita muutoksia vakuutusliikkeen harjoit
tamista koskeviin säännöksiin. Samassa yhtey
dessä on tarkoituksenmukaista tehdä näihin 
säännöksiin eräitä muitakin, kansallisesta tar
peesta johtuvia muutoksia. 

Esitys sisältää lisäksi tarvittavat ehdotukset 
tapaturmavakuutuslain, vakuutuksenvälittäjis
tä annetun lain ja työntekijäin eläkelain (TEL) 
sekä eräiden muiden työeläkettä koskevien 
lakien muuttamiseksi. Näiden muutosten tar
koituksena on säilyttää TEL-toiminnan peri
aatteet ja käytäntö nykyisellään eräitä osa
alueita lukuun ottamatta. Menettelyn tekee 
mahdolliseksi ETA-sopimuksen lakisääteistä 
eläkevakuutusta koskeva poikkeussäännös. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Vakuutusyhtiölaki 

1 luku. Yleisiä säännöksiä 

Lakiehdotuksen mukaan henki- ja vahinko
vakuutusliikkeen eriyHämistä lievennettäisiin 
siten, että henkivakuutusyhtiö saisi oikeuden 
harjoittaa henkivakuutusliikkeen ja sen jälleen
vakuutuksen ohella myös vahinkovakuutus
luokkiin 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja saira
usvakuutusliikettä sekä niiden jälleenvakuutus
ta. Vakuutusyhtiöllä, joka harjoittaa vain mai
nittujen luokkien mukaista vahinkovakuutuslii
kettä ja näiden vakuutusten jälleenvakuutusta, 
olisi vastaavasti oikeus harjoittaa samanaikai
sesti henkivakuutusliikettä ja sen jälleenvakuu
tusta. Tällaiseen vakuutusyhtiöön sovellettai
siin sen jälkeen, kun se on ryhtynyt harjoitta
maan henkivakuutusliikettä, henkivakuutusyh
tiöitä koskevia säännöksiä. Ehdotettu muutos 
aiheutuu henki- ja vahinkovakuutusliikkeen 
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eriyttämisen uudesta sääntelystä kolmannessa 
henkivakuutusdirektiivissä. 

Vakuutusyhtiölakiin vuonna 1993 tehtyihin 
muutoksiin sisältyy henkivakuutuksen käsit
teen muuttaminen siten, että tällaisena vakuu
tuksena pidetään perinteisen henkivakuutuksen 
lisäksi henkivakuutusyhtiön myöntämää muuta 
henkilövakuutusta, joka kuuluu johonkin en
simmäisen henkivakuutusdirektiivin liitteessä 
luetelluista henkivakuutusluokista 1-4. Henki
vakuutuksena ei sitä vastoin pidetä mainitun 
direktiivin liitteessä lueteltuihin vakuutusluok
kiin 5-9 kuuluvaa toimintaa. 

Jotta suomalaiset ja ulkomaiset ETA-henki
vakuutusyhtiöt olisivat yhdenvertaisessa kilpai
luasemassa, ehdotetaan, että henkivakuutuk
seksi katsottaisiin kaikkiin ensimmäisen henki
vakuutusdirektiivin liitteessä lueteltuihin va
kuutusluokkiin kuuluva toiminta. 

Vuoden 1994 alusta voimaantulleen vakuu
tusyhtiölain muutoksen mukaan vakuutusyhtiö 
saa aikaisemman 20 prosentin sijasta omistaa 
50 prosenttia sellaisen osakeyhtiön osakkeista 
tai kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, 
joka harjoittaa muuta toimintaa kuin vakuu
tusliikettä. Osakeomistusta ja äänimäärää kos
kevia säännöksiä sovelletaan myös vastaavaan 
määräämisvaltaan muussa yhteisössä. Samalla 
vakuutusyhtiölakia muutettiin myös siten, että 
rajoitusta sovellettaessa kaikkien vakuutusyh
tiöiden ja vakuutusyhdistysten omistukset tai 
äänimäärät vieraan toimialan yhteisössä laske
taan yhteen. 

Lakiehdotuksessa vieraan toimialan yritysten 
omistamista koskeva säännöstö ehdotetaan va
kuutustoiminnan yhteiskunnallisen merkityk
sen vuoksi säilytettäväksi pääosin entisen sisäl
töisenä. Säännöstön kumoaminen saattaisi joh
taa Suomen pienillä osake- ja pääomamarkki
noilla kilpailun neutraliteetin vaaraotavaan ja 
myös talouselämän keskittymistä edistävään, 
elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisesti epätarkoi
tuksenmukaiseen lopputulokseen. Säännöstöä 
ei voida pitää myöskään EY:n vakuutusta 
koskevien direktiivien säännösten vastaisena. 

Ehdotuksen mukaan vakuutusyhtiö voisi ny
kyisen lain tavoin sosiaali- ja terveysministeri
ön luvalla ylittää säädetyn omistuksen vieraan 
toimialan yhteisössä. Omistusrajoitus ei edel
leenkään koskisi asunto- tai kiinteistöyhtiöitä 
eikä julkisen valvonnan alaista luotto- tai 
rahoituslaitosta taikka rahastoyhtiötä. Laki
sääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutus
yhtiö ei voisi kuitenkaan ilman sosiaali- ja 
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terveysministeriön lupaa omistaa yli 50 pro
senttia luotto- tai rahoituslaitoksesta tai rahas
toyhtiöstä. Laissa ei vastaisuudessakaan rajoi
tettaisi vakuutusyhtiön omistusta vieraan toi
mialan yhtiössä, jos yhtiön toimintaa voitaisiin 
pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä. Muutosta 
aikaisempaan sääntelyyn merkitsisi kuitenkin 
se, ettei tällaisen yhtiön toiminnan tarvitsisi 
enää olla vakuutusliikkeen kannalta tarkoituk
senmukaista. 

Lakiehdotuksen mukaan nyt kysymyksessä 
olevaa omistus- ja vaikutusvaltarajoitusta so
vellettaessa ei enää otettaisi huomioon muiden 
vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten omistuksia 
tai äänimääriä vieraan toimialan yhteisössä. 
Muutosta voidaan perustella paitsi sillä, ettei 
sääntely voisi koskea ulkomaisia ET A-vakuu
tusyhtiöitä, myös käytännön hankaluuksilla 
laskea yhteen keskenään kilpailevien kotimais
ten vakuutusyhtiöiden omistuksia vieraan toi
mialan yhteisössä. 

Muutosta nykyiseen sääntelyyn merkitsisi se, 
että rajoitusta sovellettaessa olisi ehdotuksen 
mukaan vastaisuudessa kuitenkin otettava huo
mioon sellaisille muille vakuutusyhtiöille kuu
luvat osakkeet ja määräämisvalta, joiden osa
ke- tai takuupääomasta vakuutusyhtiö tai sen 
konserniin kuuluvat yhtiöt omistavat vähintään 
20 prosenttia ja määrän, joka vastaa 20 pro
senttia yhtiön kaikkien osakkeiden tai takuu
osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Uutta 
sääntelyä voidaan perustella sillä, että mainitun 
suuruinen omistus voi antaa mahdollisuuden 
vaikuttaa omistettavan yrityksen hallintoon ja 
siten myös sijoitustoimintaan. 

Uudessakaan sääntelyssä ei kuitenkaan otet
taisi huomioon kaikkia tapauksia, joissa va
kuutusyhtiöiden toimintaa on järjestetty yhtei
sesti. Tämän vuoksi ehdotetaan, että vakuutus
yhtiölakiin otettaisiin uudelleen vuoden 1993 
lainmuutoksen yhteydessä kumottu säännös 
niin sanotuista yhteistoimintaryhmistä. Lakieh
dotuksen mukaan myös sellaisen muun vakuu
tusyhtiön omistamat osakkeet ja määräämis
valta, jonka kanssa vakuutusyhtiöllä on mer
kittävästi yhteistä johtoa ja hallintoa sekä 
yhteisesti järjestettyä toimintaa, olisikin, jos 
sosiaali- ja terveysministeriö niin määrää, otet
tava huomioon sovellettaessa omistus- ja vai
kutusvaltarajoitusta vakuutusyhtiöön. 

Lisäksi 1 lukuun ehdotetaan otettavaksi 
säännös siitä, mitä vakuutusyhtiölain säännök
siä ei pääsäännöstä poiketen sovellettaisi laki-
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sääteistä eläkevakuutusta harjoittaviin vakuu
tusyhtiöihin. 

2 luku. Vakuutusyhtiön perustaminen 

Lakiehdotuksen mukaan toimiluvan myön
täminen vakuutusyhtiölle siirtyisi valtioneuvos
totta sosiaali- ja terveysministeriölle. Muutos, 
joka ei aiheudu EY:n vakuutusdirektiiveistä, 
on keskus- ja aluehallinnon uudistamista kos
kevien suuntaviivojen mukainen. Mainitun uu
distuksen eräänä lähtökohtana on pidetty sitä, 
että hallintolupa-asioita käsiteltäisiin vain eri
tyisestä syystä valtioneuvostossa. Ministe
riötasoinen lupakäsittely on jo nyt toteutettu 
esimerkiksi talletuspankin ja hypoteekkiyhdis
tyksen osalta, joihin vakuutusyhtiö on perus
teltua rinnastaa, sikäli kuin kysymys on sen 
yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta merkityk
sestä. 

Esityksessä ei ehdoteta tehtäväksi edellä mai
nittua vastaavaa muutosta työntekijäin eläke
lakiin eikä tapaturmavakuutuslakiin. Lakisää
teisen työeläke- ja tapaturmavakuutuksen osal
ta toimiluvasta päättäisi näin ollen edelleenkin 
valtioneuvosto. 

Ehdotuksen mukaan vakuutusyhtiölle myön
netty toimilupa, joka vakuutusliikkeen harjoit
tajalla myös EY:n kolmansien vakuutusdirek
tiivien mukaan on edelleen oltava, olisi aina 
voimassa kaikissa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvissa valtioissa (ETA-valtioissa). Suoma
laisella vakuutusyhtiöllä olisi siis periaatteessa 
oikeus harjoittaa näissä valtioissa toimilupaosa 
mukaista vakuutusliikettä perustamalla niihin 
kiinteä toimipaikka, lakiehdotuksessa edustus
to, tai tarjoamalla niissä vakuutuksia Suomesta 
käsin. Ehdotettu muutos aiheutuu kolmansissa 
vakuutusdirektiiveissä omaksutusta yhden toi
miluvan periaatteesta. Toimilupaa ei edes ha
kijan pyynnöstä voitaisi rajata koskemaan Eu
roopan talousaluetta pienempää kokonaisuut
ta. Vakuutusyhtiölle voitaisiin hakemuksesta 
myöntää myös alueellisesti rajoittamaton toi
milupa. 

ET A:n sekakomitean päätöksen seurauksena 
suomalaisella vahinkovakuutusyhtiöllä ei kui
tenkaan olisi oikeutta harjoittaa vakuutusliiket
tä sijoittautumisoikeuden tai palvelujen vapaan 
tarjoamisen oikeuden perusteella niissä ETA
valtioissa, jotka eivät soveltaisi Suomeen kol
matta vahinkovakuutusdirektiiviä. Näistä val
tioista säädettäisiin asetuksella. 

Toimilupa olisi myönnettävä, jos suunnitel-

lusta vakuutusliikkeestä ja vakuutusyhtiön 
osakkaista saadun selvityksen perusteella olisi 
syytä olettaa, että vakuutusyhtiö noudattaa 
tulevassa toiminnassaan terveitä ja varovaisia 
liikeperiaatteita, jos vakuutusyhtiön johto täyt
tää lain täysivaltaisuutta, ammattitaitoa ja hy
vämaineisuutta koskevat vaatimukset ja jos 
yhtiöllä on laissa vaadittu peruspääoma. 

2 a luku. Ensivakuutustoiminnan 
harjoittaminen ulkomailla 

Luvussa säädettäisiin kolmannen vahinkova
kuutusdirektiivin ja kolmannen henkivakuutus
direktiivin mukaisesti menettelystä, jota suoma
laisten vakuutusyhtiöiden olisi noudatettava, 
jos ne haluaisivat perustaa edustuston ETA
valtioon, joka soveltaa Suomeen kolmatta va
hinkovakuutusdirektiiviä, ja sen ohella tai sen 
sijasta harjoittaa siellä vakuutuspalvelujen va
paata tarjontaa. Lukuun sisältyvät myös sään
nökset edustuston perustamisen ja sen toimin
nan aloittamisen sekä vakuutuspalvelujen va
paan tarjoamisen aloittamisen ehdoista. 

Luvussa säädettäisiin myös vahinkovakuu
tustoiminnan harjoittamisesta sijoittautumisoi
keuden tai vakuutuspalvelujen vapaan tarjon
nan perusteella sellaisessa ETA-valtiossa, joka 
ei sovella Suomeen vastavuoroisesti kolmatta 
vahinkovakuutusdirektiiviä. 

Luvun mukaan vakuutusyhtiön olisi myös 
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle ai
komuksestaan perustaa edustusto valtioon, jo
ka ei kuulu Euroopan talousalueeseen. Sosiaa
li- ja terveysministeriö voisi tietyissä tapauksis
sa kieltää tällaisen edustuston perustamisen. 

Uusi 2 a luku sisältäisi niin ikään säännöksen 
vakuutusyhtiön velvollisuudesta ilmoittaa sosi
aali- ja terveysministeriölle, jos ulkomaisesta 
vakuutusyrityksestä on tullut vakuutusyhtiön 
tytäryritys. Säännös on tarkoitettu helpotta
maan ministeriön tiedonsaantia ja vakuutusyh
tiön toiminnan seurantaa. 

3 luku. Vakuutusyhtiön osakkuus 

Vakuutusyhtiölakiin lisättiin vuonna 1991 
annetulla lailla (632/91) niin sanottua laadullis
ta omistajakontrollia koskevat säännökset. Tä
tä sääntelyä täsmennettiin aikaisemmin jo mai
nitun vuoden 1994 alusta voimaantulleen lain
muutoksen yhteydessä saattamalla se eräiltä 
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osin vastaamaan kolmansien vahinko- ja hen
kivakuutusdirektiivien säännöksiä sekä finans
siryhmäkomitean (komiteamietintö 1991:31) 
ehdotuksia. Sääntelyä ehdotetaan nyt eräiltä 
osin edelleen täsmennettäväksi. 

Valvonnan tehostamiseksi yhtiöt velvoitettai
siin ilmoittamaan vuosittain sosiaali- ja terve
ysministeriölle sen määräämänä ajankohtana 
laadullisen omistajakontrollin piiriin kuuluvat 
omistukset vakuutusyhtiössä. Vakuutusyhtiön 
tietoon tulleista omistuksen muutoksista yhtiön 
olisi ilmoitettava ministeriölle välittömästi. 

Osakkeiden ja takuuosuuksien hankintaa 
koskeva kielto voisi tulla lakiehdotuksen mu
kaan kysymykseen tapauksissa, joissa omistuk
sen katsotaan vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Kiellon soveltamisala olisi 
näin ollen voimassa olevan lain tavoin jossain 
määrin laajempi kuin EY:n kolmansissa vahin
ko- ja henkivakuutusdirektiiveissä, joiden mu
kaan merkitystä on vain uuden omistuksen 
oletetulla haittavaikutuksella vakuutusyrityk
sen terveeseen ja vakaaseen johtamiseen (sound 
and prudent management). 

10 luku. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

EY:n neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeu
dellisen direktiivin mukaan tilinpäätös ja kon
sernitilinpäätös käsittävät tuloslaskelman ja ta
seen ohella niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. 
Samansisältöinen tilinpäätöksen täsmennetty 
määritelmä on nykyään myös kirjanpitolaissa 
(655/73). Vastaava täsmennys ehdotetaan teh
täväksi vakuutusyhtiölakiin. 

Muutoin vakuutusyritysten tilinpäätösdirek
tiivin edellyttämät muutokset vakuutusyhtiöi
den tilinpäätöksen muotoon ja sisältöön ehdo
tetaan toteutettaviksi sosiaali- ja terveysminis
teriön antamilla määräyksillä, jotka perustuvat 
tähän lukuun sisältyvään valtuutukseen. 

Kielto yhdistellä emoyrityksen asemassa ole
van, lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen vahin
kovakuutusliikettä harjoittava vakuutusyhtiö 
ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

Vastuuvelan esittämistapa tilinpäätöksessä 
poikkeaa vakuutusyritysten tilinpäätösdirektii
vissä Suomen nykykäytännöstä, vaikka vastuu
velan käsite on sinänsä sama. Uutta sääntelyä 
vaativat vahinkovakuutuksen osalta tilinpää
tösdirektiivissä ja henkivakuutuksen osalta koi-

mannessa henkivakuutusdirektiivissä olevat 
säännökset vakuutusteknisen vastuuvelan suu
ruutta määrättäessä noudatettavista periaat
teista. 

Ehdotukseen on otettu säännös mahdollisuu
desta määrätä vakuutusmaksuvastuu retro
spektiivisesti, toisin sanoen kuluneen vakuutus
ajan tapahtumien perusteella. Tämä menettely 
tulisi lakiehdotuksen mukaan kysymykseen va
kuutussopimuksen luonteen sitä edellyttäessä. 

Lakiehdotuksen mukaan vakuutusyhtiöllä 
on oltava turvaavat laskuperusteet vastuuvelan 
määräämiseksi. Vastuuvelan sisällöstä ja tur
vaavuuden vastuuveialle asettamista vaatimuk
sista ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. 

Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveysminis
teriö antaisi tarvittaessa tarkemmat määräykset 
edellä mainittujen vaatimusten soveltamisesta. 
Ministeriö voisi ehdotuksen mukaan vaatia 
vahinkovakuutuksen vastuuvelkaa määrättäes
sä noudatettavien tilastollisten menetelmien en
nalta vahvistuttamista. Menettely tulisi kysy
mykseen ainakin tasoitusmäärän osalta. 

Lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta vas
tuuvelan määräämistapa ja laskuperusteiden 
ennakkovahvistusmenettely säilyisi nykyisel
lään ja sitä koskevat säännökset siirrettäisiin 
työntekijäin eläkelakiin. Tästä syystä edellä 
mainittua vastuuvelkaa koskevaa asetusta ei 
sovellettaisi eläkevakuutusyhtiöihin. 

Lakiehdotukseen on otettu kolmansia vahin
ko- ja henkivakuutusdirektiivejä vastaava yleis
säännös velvollisuudesta ottaa vastuuvelkaa 
katettaessa huomioon, minkälaista liikettä va
kuutusyhtiö harjoittaa. Katteeseen kuuluvilta 
sijoituksilta vaaditaan, että ne ovat harjoitet
tuun vakuutusliikkeeseen nähden varmoja, 
tuottavia ja rahaksi muutettavia. Sijoitusten 
tulee säännöksen mukaan lisäksi olla monipuo
lisia ja riittävästi hajautettuja. Lakiehdotus 
sisältää säännökset sijoituksista, saamisista ja 
muista varoista, joilla vastuuvelka saataisiin 
kattaa. Yksityiskohtaisemmin vastuuvelan kat
teesta, erityisesti siihen luettavien varojen mo
nipuolisuudesta ja hajauttamisesta, säädettäi
siin annettavassa asetuksessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle annettaisiin 
laissa oikeus vakuutusyhtiön hakemuksesta hy
väksyä vastuuvelan katteeseen määräajaksi 
muitakin kuin laissa mainittuja varoja. Minis
teriöllä olisi asetuksen mukaan oikeus hake
muksesta antaa vakuutusyhtiölle lupa ylittää 
varojen monipuolistamiseksi tai hajauttamisek-
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si säädetty omaisuuslajikohtainen tai muu raja. 
Lupa voitaisiin eräissä tapauksissa antaa vain 
määräajaksi. 

Voimassaolevasta laista poiketen katteeseen 
luettavia varoja koskeva sääntely käsittäisi 
lakiehdotuksen mukaan vastuuvelan koko 
määrän ja kaiken vakuutusliikkeen. Ehdotuk
sen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö mää
räisi perusteista, joiden mukaan arvioituina 
laissa säädettyihin omaisuuslajeihin kuuluvien 
varojen katsotaan riittävän kattamaan vastuu
velan koko määrän sen jälkeen, kun vastuuve
lasta on tehty laissa säädetyt vähennykset. 
Ministeriöllä olisi lisäksi oikeus antaa tarkem
mat määräykset katesäännösten soveltamisesta 
ja määrätä yksittäistapauksessa, ettei tiettyjä 
varoja saa lukea vakuutusyhtiön vastuuvelan 
katteeseen, jos siihen olisi vakuutusyhtiölain 
vastuuvelan katetta koskeva yleissäännös huo
mioon ottaen erityistä syytä. 

Ehdotettu uusi sääntely vastaisi soveltuvin 
osin vastuuvelan katetta koskevia säännöksiä 
kolmansissa vahinko- ja henkivakuutusdirektii
veissä. 

Vastuuvelan katteeseen liittyviä uusia sää
döksiä sovellettaisiin pääsääntöisesti myös työ
eläkeyhtiöihin, joskin sosiaali- ja terveysminis
teriölle annettaisiin niiden osalta jonkin verran 
muita yhtiötyyppejä laajemmat valtuudet sallia 
toiminnan erityisluonteesta johtuvia poikkeuk
sia. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin mu
kaan sijoitukset merkitään taseeseen tase-erä
kohtaisesti joko hankintamenon tai käyvän 
arvon määräisinä. Toinen arvoista on ilmoitet
tava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jos tase-erä 
on arvostettu käypään arvoon, mainitun arvon 
ja hankintamenon välisen arvostuseron muutos 
on merkittävä arvonmuutosvuonna joko tulos
laskelmaan tai taseen vastattaviin arvonkoro
tusrahastoon tai osaksi kumpaankin. Arvonko
rotusrahastoa on alennettava, mikäli arvonko
rotuksen tekemisen edellytykset myöhemmin 
lakkaavat. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin 22 
artiklan mukaan taseen vastattaviin saa omana 
eränä sisältyä varoja, joiden jakoa vakuutuk
senottajien ja osakkeenomistajien kesken ei ole 
määritelty tilikauden loppuun mennessä. Tase
erän muutos on merkittävä omana eränään 
henkivakuutusyhtiön tuloslaskelmaan. Kysei
sen artiklan perusteella tuloslaskelmaan arvon
nousuvuonna merkitty arvostusero voidaan 
jaksottaa osaksi tai kokonaan tuleville vuosille. 

Jaksotettava osuus on kuitenkin merkittävä 
avoimesti ja bruttoperiaatteen mukaisesti oma
na eränään taseen vastattaviin ja sen muutos 
omana eränään tuloslaskelmaan. Jaksotuksen 
mahdollistava artikla syntyi lähinnä irlantilais
ten ja englantilaisten henkivakuutusyhtiöiden 
vallitsevan käytännön tarpeista, mutta koska 
muutkin maat pitivät sääntelyä aiheellisena, 
artikla sisällytettiin direktiiviin. JakamaUomiin 
varoihin voi siirtää sekä realisoituuutta että 
realisoitumatonta ylijäämää. Artiklan sovelta
mista ei rajoitettu pelkästään henkivakuutusyh
tiöihin, sillä sikäli kuin tuotot sisältävät reali
soitumattomia arvonnousuvoittoja, jakamauo
miin varoihin siirtäminen olisi turvaavuusperi
aatteen mukaista ja soveltuisi näin ollen myös 
vahinkovakuutusyhtiöihin. 

Suomalaisille vakuutusyhtiöille sijoitusten ar
vostamisella ja arvostuseroilla on oleellinen 
merkitys. Sijoituskannasta huomattava osa on 
reaaliomaisuutta erityisesti yhtiöillä, joilla on 
merkittävässä määrin pitkäaikaista vakuutuslii
kettä kuten henkivakuutusta, eläkevakuutusta, 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta tai liikenne
vakuutusta. Tällöin vakuutusyhtiön vastuun
kantokyky ja esimerkiksi vakuutetuille annet
tavat asiakashyvitykset perustuvat merkittäväi
tä osalta sijoitusten arvonnousuun. Myös sijoi
tustuotoista huomattava osa muodostuu sijoi
tusten arvonnousun kautta. Esimerkiksi laki
sääteistä eläkevakuutusta harjoittavilla 
yhtiöillä sijoitusten arvonnousut ovat tarpeen, 
jotta yhtiöt pystyvät hyvittämään vastuuveialle 
laskuperustekoron edellyttämän määrän. 

Suomen nykyisessä lainsäädännössä on olen
naista, että vakuutusyhtiö voi tulouttaa sijoi
tusomaisuuden arvonkorotuksia tuloslaskel
massa ilman, että vakuutusyhtiön on pakko 
samalla realisoida omaisuuttaan. Taseeseen 
merkittyihin hankintamenoihin voidaan omai
suuden arvonnousuvuonna tai myöhemmin 
tehdä korotuksia esim. vakuutetuille annettavi
en asiakashyvitysten katteeksi tai vakuutustoi
minnan tappioiden peittämiseksi. Arvonkoro
tuksia on voitu käyttää myös liikkeen laajen
tumisesta aiheutuvan näkyvän oman pääoman 
kartuttamisvelvollisuuden täyttämiseen. Jos ar
vonkorotusmahdollisuutta ei olisi ollut, useat 
vakuutusyhtiöt olisivat joutuneet tehtyjen ar
vonkorotusten sijasta myymään omaisuuttaan 
(osakkeita ja kiinteistöjä), vaikka siihen vaka
varaisuus- tai maksuvalmiussyistä ei olisi ollut 
tarvetta. 

Tarve arvonkorotusten käyttöön syntyy eri-
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tyisesti talouden laskukauden aikana. Jos ar
vonkorotusmahdollisuutta ei olisi, omaisuutta 
olisi tällöin realisoitava epäedullisessa tilantees
sa, mikä ei ole liiketaloudellisesti järkevää eikä 
vakuutuksenottajien edun mukaista. Lisäksi 
mahdollisesti suuretkin realisoitavat omaisuus
massat aiheuttaisivat painetta hintatason edel
leen alentumiseen ja syventäisivät taantumaa. 
Vakuutusyhtiöiden sijoituskannasta huomatta
va osa on asuin- ja muita kiinteistöjä, joiden 
suuri vaihtuvuus ei muutoinkaan ole tarkoituk
senmukaista eikä aina edes mahdollista. 

Arvonkorotusmahdollisuus on erityisen tär
keä henki- ja eläkevakuutusyhtiöille, sillä 
muunlainen menettely ajoittaisi asiakashyvitys
ten antamisen omaisuuden realisoinnin yhtey
teen. Menettely ei siten kohtelisi vakuutettujen 
eri ryhmiä tasapuolisesti. Tämän vuoksi sen 
voidaan katsoa olevan ristiriidassa vakuutusyh
tiölain kohtuullisuusperiaatteen kanssa, joka 
edellyttää, että lisäetuja henki- ja eläkevakuu
tuksessa annettaessa on sekä lisäetujen koko
naismäärän että jakautumisen osalta otettava 
huomioon asianomaisten vakuutusten tuotta
man ylijäämän määrä ja muodostumistapa. 

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoituskan
nan rakenne niiden vakuutuskannan luontee
seen suhteutettuna poikkeaa eräissä muissa 
ETA-maissa toimivien vakuutusyhtiöiden sijoi
tuskannasta. Tämä puolestaan johtuu lähinnä 
maamme pitkään kehittymättä olleista rahoi
tusmarkkinoista, mikä on johtanut etenkin 
kiinteistösijoitusten ja sijoituslainojen suureen 
osuuteen, sekä siitä, että suomalaisten henki
vakuutusyhtiöiden tekemissä vakuutussopi
muksissa sijoitustoiminnan riskit on jätetty 
vakuutusyhtiön kannettavaksi. Sijoituskannan 
rakenteesta johtuen henkivakuutusyhtiöiden 
kilpailuasema heikentyisi ulkomaisiin yhtiöihin 
verrattuna, mikäli reaaliomaisuussijoitusten ai
kaisempien vuosien arvonnousuja ei vastedes 
voitaisi käyttää asiakashyvityksiin muutoin 
kuin sijoitukset realisoimalla. Ulkomaiset yhti
öt pystyisivät antamaan vastaavat asiakashyvi
tykset esimerkiksi joukkovelkakirjalainoista 
realisoituneilla tuotoilla. Kotimaiset vakuutus
yhtiöt joutuisivat myös keskenään erivertaiseen 
asemaan sen mukaan, mikä kunkin yhtiön 
sijoituskannan rakenne on uuden sääntelyn 
tullessa voimaan. Vakuutusyhtiön sijoituskan
nan rakenteen muuttaminen ei Suomen oloissa 
ole lyhyellä aikajänteellä mahdollista eikä muu
tenkaan tarkoituksenmukaista, koska reaa
liomaisuussijoitusten voidaan arvioida pitkällä 

aikavälillä antavan korkoinstrumentteja pa
remman reaalituoton. Edellä sanottu soveltuu 
pitkälti myös vahinkovakuutusyhtiöihin, joiden 
vakavaraisuudesta ja riskinkantokyvystä arvos
tuserot muodostavat merkittävän osan. 

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden nykyiset ar
vostusperiaatteet ovat mahdollistaneet vakuu
tuksenottajien edun mukaisen toiminnan, mikä 
näkyy mm. siinä, että koettu syväkään lama ei 
ole aiheuttanut yleistä vakuutuskriisiä. Tämän 
takia lainsäädännön sopeuttamisen lähtökoh
daksi on otettu nykykäytännön säilyttäminen 
niin pitkälle kuin se on mahdollista. Näin ei 
vaaraunettaisi suomalaisten vakuutusyhtiöiden 
kilpailukykyä vapaan tarjonnan olosuhteissa. 
Toisena lähtökohtana on direktiivin peruste
luosassa esiin tuotu periaate, jonka mukaan 
informaation parantamiseksi laadittujen sään
nösten ei ole tarkoitettu johtavan muutoksiin 
vakuutusyritysten verokohtelussa. Kolmantena 
lähtökohtana on säilyttää vakuutusyhtiöiden 
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännök
set mahdollisimman yhteneväisinä muita suo
malaisia kirjanpitovelvollisia koskevien sään
nösten kanssa. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi hy
väksyy sijoitusten tasearvoksi joko hankinta
menon tai käyvän arvon, mutta ei ainakaan 
kirjaimellisesti sovellettuna hyväksy niiden vä
limuotoa, joka on Suomen nykyinen käytäntö. 
Lisäksi direktiivi sallii realisoitumattoman ar
vonnousun tulouttamisen ja jaksottamisen 
bruttotekniikalla, mutta ei suomalaisella osit
taisiin arvonkorotuksiin perustuvalla nettotek
niikalla. Jos valittaisiin hankintamenoperiaate, 
realisoitumattoman arvonnousun tulouttami
nen ei olisi mahdollista, minkä seurauksena 
toteutuisivat edellä kuvatut epäkohdat. Jos taas 
valittaisiin käyvän arvon periaate, vakuutusyri
tysten verokohtelu säilyisi direktiivin tarkoitta
malla tavalla muuttumattomana vain, mikäli 
samanaikaisesti tehtäisiin vastaavat tarkistuk
set elinkeinotulon verottamisesta annettuun la
kiin. Tase-eräkohtainen käyvän arvon periaate 
johtaisi lisäksi käyttöomaisuuden osalta suo
malaisista yleisistä arvostusperiaatteista poik
keavaan menettelyyn. Näin ollen ainoa tapa 
kolmen edellä esitetyn tavoitteen toteuttami
seksi nykyisen verolainsäädännön puitteissa on 
ottaa lähtökohdaksi nykyiset arvostusperiaat
teet Tämä merkitsee, että ehdotetuissa sään
nöksissä on osittain poikettava direktiivin 
muodollisista määräyksistä, mutta liitetietoja 
lisäämällä voidaan kuitenkin varmistaa, että 
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tilinpäätös tietosisällöltään on direktiivin tar
koituksen mukainen. Menettelyä puoltaa sekin, 
että vaikka sijoitukset arvostettaisiin taseessa 
direktiivin vaatimalla tavalla, olisi ET A-mai
den vakuutusyhtiöiden taloudellista asemaa 
vertailtaessa joka tapauksessa, säännösten va
linnaisuudesta johtuen, käytettävä apuna liite
tiedoissa ilmoitettuja tietoja. 

Lakiehdotus sisältää vakuutusyhtiöiden ny
kyisiä arvostusperiaatteita vastaavat säännök
set. Rakennusten hankintameno olisi kuitenkin 
poistettava vaikutusaikanaan suunnitelman 
mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 
tarkemmat määräykset siitä, esitetäänkö suun
nitelman mukaiset poistot tuloslaskelmassa ja 
taseessa vai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Ehdo
tuksen mukaan vakuutusyhtiöt voivat nykyi
seen tapaan joko arvonnousuvuonna tai myö
hemmin tuloottaa sijoitusomaisuuskiinteistöjen 
ja -arvopapereiden arvonkorotuksia tuloslas
kelmassa tai merkitä käyttöomaisuuskiinteistö
jen ja -arvopapereiden arvonkorotuksia arvon
korotusrahastoon. Vaikka hyödykekohtaisesti 
nettoperiaatteella jaksotettu arvonkorotus 
poikkeaa vakuutusyritysten tilinpäätösdirektii
vin kirjaimellisista määräyksistä, voidaan me
nettelyä kuitenkin pitää direktiivin tarkoituk
sen mukaisena, koska direktiivin edellyttämä 
informaatio tase-eräkohtaisesta hankinta
menosta ja käyvästä arvosta annetaan taseen 
liitteenä ja direktiivi sallii, tosin erilaisella 
tekniikalla, asiallisesti samansisältöisen jakso
tuksen arvostuserojen tulouttamisessa. 

Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriö antaisi direktiivin edellyttämät mää
räykset sijoitusten käyvän arvon määrittämises
tä. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin ta
voin lakiehdotukseen on otettu erityissäännös 
velvollisuudesta esittää sijoitussidonnaisten va
kuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoituk
set taseessa erikseen arvostettuina käypään 
arvoon. Käyvän arvon ja hankintamenon ero
tuksen muutos olisi näiden sijoitusten osalta 
aina merkittävä täysimääräisenä tuloslaskel
maan. 

Vakuutusyhtiöiden osalta velvollisuus laatia 
konsernitilinpäätös ei riipu konsernin koosta. 
Vakuutusyhtiölakia ehdotetaan tämän vuoksi 
täydennettäväksi siten, että emoyhtiön toimin
takertomukseen olisi aina liitettävä konsernin 
rahoituslaskelma. 

12 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen muu 
käyttö 

Osakeyhtiölaki ei sisällä voitonjakoa koske
vaa säännöstä sen tapauksen varalta, että 
konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty jotakin 
tytäryhtiötä. Kirjanpitolautakunnan konserni
tilinpäätöksen laatimisesta antamassa yleisoh
jeessa edellytetään kuitenkin, että emoyrityksen 
ollessa osakeyhtiö tilinpäätöksen liitetiedoissa 
on selvitettävä, mitä yhdistelemättä jättäminen 
on vaikuttanut emoyrityksen jakokelpoiseen 
omaan pääomaan. Lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavaa vakuutusyhtiötä koskevasta 
konsolidointikiellosta voidaan katsoa seuraa
van, ettei kiellon tullessa sovellettavaksi ole 
riittävää perustetta emoyhtiön voitonjaon eri
tyiseen rajoittamiseen. Tähän nähden ehdote
taan vakuutusyhtiölaissa säädettäväksi, ettei 
lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa va
kuutusyhtiötä otettaisi huomioon osakeyhtiö
lain mukaista emoyhtiön jakokelpoisen voiton 
enimmäismäärää laskettaessa. 

13 luku. Henkivakuutus 

Voimassa olevan lain mukaan vakuutusyhti
öllä tulee olla vastuuvelan laskemista varten 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat pe
rusteet. Lakiehdotuksessa vastuuvelan lasken
taperusteiden ennakkovahvistuksesta luovuttai
siin lainsäädännön sopeuttamiseksi EY:n direk
tiiveihin. Vahvistetut perusteet korvaisi eräiltä 
osin aikaisemmin jo mainittu vakuutusyhtiö
laissa ja sen perusteella annettavassa asetukses
sa tapahtuva sääntely, jota sosiaali- ja terveys
ministeriön määräykset täydentäisivät. 

Lakiehdotuksen tilinpäätöstä ja konserniti
linpäätöstä koskevassa luvussa käytetty viittaus 
laskuperusteisiin osoittaa, että vakuutusyhtiön 
olisi vastedeskin tarkoituksenmukaisella tavalla 
dokumentoitava uuden sääntelyn mukaiset vas
tuuvelan laskuperusteet 

Henkivakuutusliikkeen erityisluonne ja pit
käaikaisuus sekä liikkeeseen kohdistuva val
vontaviranomaisen tiedontarve huomioon otta
en ehdotetaan, että henkivakuutuksen osalta 
myös ne perusteet, joissa määrätään vakuutus
maksujen laskennasta, vapaakirjasta ja ta
kaisinostosta, olisi edelleenkin erikseen doku
mentoitava senkin jälkeen, kun näidenkin tas
kuperusteiden ennakkovahvistuksesta luovut
taisiin. 

Vakuutusmaksua koskevien laskuperusteiden 



1994 vp- HE 330 15 

osalta ehdotetaan lisäksi erityisen säännöksen 
ottamista lakiin siitä, että perusteet on laadit
tava pitäen silmällä vakuutettujen etujen tur
vaavuutta. Erityissäännös vahvistaisi kolman
nen henkivakuutusdirektiivin tavoin sen, että 
henkivakuutusmaksujen määrääminen tapah
tuisi niin sanotun turvaavuusperiaatteen vaati
malla tavalla. 

Nykyisessä vakuutusyhtiölaissa on henkiva
kuutuksen ja kymmentä vuotta pitemmäksi 
ajaksi annettavan vahinkovakuutuksen osalta 
omaksuttu niin sanottu kohtuullisuusperiaate. 
Sen mukaisesti muun muassa perusteet, jotka 
koskevat vapaakirjaa ja takaisinostoa sekä 
vakuutukseen liittyvien sellaisten lisäetujen an
tamista, joihin vakuutusyhtiö ei ole vakuutus
sopimuksessa sitoutunut, on laadittava pitäen 
lähinnä silmällä niiden kohtuullisuutta. 

Vakuutusliikettä koskeviin EY:n direktiivei
hin ei sisälly säännöksiä, joiden voitaisiin kat
soa olevan osoituksena kohtuullisuusperiaat
teen sisältymisestä pakollisena EY-normistoon. 
Yksinomaan tämän vuoksi ei kuitenkaan ole 
aiheellista kumota edellä mainittuja kohtuulli
suuden huomioon ottamiseen perustuvia nykyi
sen vakuutusyhtiölain säännöksiä. 

Ehdotettu uusi sääntely rajaisi kohtuullisuus
periaatteen vastedes koskemaan vain henkiva
kuutusyhtiön harjoittamaa vakuutusliikettä. 
Lakiehdotuksen mukaan periaate tulisi lähinnä 
sovellettavaksi päätettäessä lisäetujen antami
sesta sellaisille vakuutuksille, jotka vakuutusso
pimuksen mukaan ovat osallisia tuottamansa 
ylijäämän jakoon. Sellaisille vakuutuksille, jot
ka vakuutussopimuksen mukaan eivät ole osal
lisia ylijäämän jakoon, mahdollisesti annettavat 
lisäed'.lt jäävät täysin vakuutusyhtiön harkin
taan. Lisäetujen kokonaismäärässä ja niiden 
jakautumisessa vakuutusten kesken olisi koh
tuullisessa määrin otettava huomioon kysy
myksessä olevien vakuutusten tuottaman yli
jäämän määrä ja se, miten ylijäämä on muo
dostunut. Kohtuullisuusperiaate tulisi näin ol
len sovellettavaksi sekä suhteessa vakuutusyh
tiön omistajatahoon että lisäetujen jakaantumi
seen vakuutusten kesken. Lisäetujenkin osalta 
vakuutusyhtiöllä olisi oltava erityinen, etujen 
antamisen perusteet sisältävä asiakirja. 

Ehdotuksen mukaan laskuperusteita ei 
myöskään saisi muuttaa siten, että yksittäisten 
vakuutusten takaisinostoarvot vaihtelisivat pe
rusteettomasti. Perusteiden muuttaminen, joka 
alentaisi vakuutusten vapaakirja-arvoa, olisi 
mahdollinen vain aiheutuessaan lainsäädännön 

muuttamisesta tai sellaisesta yleisen korkotason 
muutoksesta, jonka seurauksena vastuuvelan 
laskennassa käytettävää korkokantaa olisi 
alennettava. Laskuperusteiden muuttamista 
koskevat kiellot olisivat nekin seurausta koh
tuullisuusperiaatteen huomioon ottamisesta. 

14 luku. V akuotusyhtiöiden valvonta 

Kolmansien vahinko- ja henkivakuutusdirek
tiivien mukaan vakuutusyrityksen kotivaltion 
viranomaiset valvovat myös sitä ulkomaista 
vakuutusliikettä, jota yritys harjoittaa sijoittau
tumisoikeuden tai palvelujen vapaan tarjoami
sen oikeuden perusteella. Vakuutusyhtiölain 
valvontasäännöksiä ehdotetaan tämän vuoksi 
täydennettäviksi siten, että sosiaali- ja terveys
ministeriön sen valvonnan, joka koskee vakuu
tusyhtiön taloutta, todettaisiin käsittävän myös 
edellä mainitun toiminnan, kun kysymys on 
suomalaisen yhtiön harjoittamasta vakuutus
liikkeestä muussa ETA-valtiossa. Ehdotuksen 
mukaan ministeriön valvonta koskisi muun 
muassa vakuutusyhtiön vakavaraisuuden sekä 
yhtiön vakuutusteknisen vastuuvelan ja sen 
katteena olevien varojen tarkastamista. 

Oikeus suomalaisten vahinkovakuutusyhtiön 
ulkomaantoiminnan valvontaan ei kuitenkaan 
yleensä ulottuisi sen toimintaan niissä ETA
valtioissa, jotka eivät vastavuoroisesti sovella 
Suomeen kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä. 

Lakiehdotus sisältää säännöksiä myös sosi
aali- ja terveysministeriön yhteistoiminnasta 
vakuutustarkastuksesta ETA-valtioissa vastaa
vien viranomaisten kanssa. Säännösten tarkoi
tuksena on turvata nyt kysymyksessä olevaan 
ulkomaantoimintaan kohdistuvan valvonnan 
tehokkuus. 

15 luku. Selvitystila ja purkaminen 

Vakuutusyhtiölain säännöstä, joka koskee 
erityisen selvityspesän varojen käyttämistä va
kuutettujen hyväksi, ehdotetaan muutettavaksi 
TEL:n mukaisen vakuutustoiminnan osalta pa
remmin toiminnan luonnetta vastaavaksi. 

16 luku. Sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen 

Vakuutuskannan luovutusta koskevaa ny-
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kyistä sääntelyä ehdotetaan osaksi muutetta
vaksi ja osaksi täydennettäväksi siten, että 
sääntely kotimaisen vakuutusyhtiön ollessa 
luovuttavana yhtiönä vastaisi kolmansien va
hinko- ja henkivakuutusdirektiivien säännök
siä. Vakuutuskannan luovuttaminen ja sen 
ehdot säänneltäisiin erikseen sen mukaan, onko 
vastaanottava yhtiö kotimainen vakuutusyhtiö, 
ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö vai muu ulko
mainen vakuutusyhtiö. 

Vakuutuskannan tai sen osan luovuttamista 
koskeva nykyinen sääntely tulee sovellettavak
si, kun sekä luovuttava että vastaanottava 
yhtiö on kotimainen, myös tapauksissa, joissa 
luovutettavaan kantaan sisältyy sopimuksia ul
komailla sijaitsevan kohteen (riskin) tai ulko
mailla pysyvästi asuvan henkilön vakuuttami
sesta. Sääntelyä ehdotetaan nyt edellä mainit
tujen EY:n vakuutusdirektiivien mukaisesti 
täydennettäväksi siten, että tapauksissa, joissa 
luovutettavaan vakuutuskantaan sisältyy va
kuutussopimuksia, jotka on tehty sijoittautu
misoikeuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen 
oikeuden perusteella, sosiaali- ja terveysminis
teriön olisi, ennen kuin se päättää suostumuk
sen antamisesta luovutukseen, hankittava suos
tumus eräiltä muiden ETA-valtioiden vakuu
tustarkastusviranomaisilta tai kuultava niitä. 

Lisäksi lukuun ehdotetaan otettaviksi kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin ja kolman
nen henkivakuutusdirektiivin mukaiset sään
nökset suomalaisen vakuutusyhtiön oikeudesta 
luovuttaa sijoittautumisoikeuden tai palvelujen 
vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella tehty
jen vakuutussopimusten vakuutuskanta ulko
maiselle ET A-vakuutusyhtiölle. 

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan otettavaksi 
myös yleissäännös sellaisesta vakuutuskannan 
tai sen osan luovuttamisesta taikka vastaanot
tamisesta, jossa joko suomalainen vakuutusyh
tiö luovuttaa vakuutuskannan ulkomaiselle va
kuutusyhtiölle tai ulkomainen vakuutusyhtiö 
luovuttaa kannan suomalaiselle vakuutusyhti
ölle, eikä kysymyksessä ole kolmansissa vakuu
tusdirektiiveissä tarkoitettu kannanluovutus. 
Lakiehdotuksen mukaan tällainen kannan
luovutus olisi mahdollinen vain erityisestä syys
tä. Sillä seikalla, miten luovutus vaikuttaa 
vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja edunsaa
jien asemaan, olisi keskeinen merkitys harkit
taessa, voidaanko kannan luovuttaminen tai 
sen vastaanottaminen sallia. 

Kannanluovutuksessa kotimaisen vakuutus
yhtiön olisi yleensä soveltuvin osin noudatetta-

va samaa menettelyä kuin silloin, kun sopi
muksen toisena osapuolena on kotimainen 
vakuutusyhtiö. 

Suomalaisen vahinkovakuutusyhtiön oikeu
desta luovuttaa vakuutuskanta ulkomaiselle 
ET A-vakuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on 
valtiossa, joka ei vastavuoroisesti sovella Suo
meen kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, 
säädettäisiin nykyisen lain mukaisesti asetuk
sella. Asetuksen säännökset vastaisivat toisen 
vahinkovakuutusdirektiivin säännöksiä vakuu
tuskannan luovuttamisesta. 

18 luku. Erinäisiä säännöksiä 

Vakuutusyhtiölain sopeuttaminen EY:n di
rektiiveihin vaatii eräitä täydennyksiä myös 
vakuutussalaisuuden suojaa koskevaan nykyi
seen sääntelyyn. 

Sen varmistamiseksi, että vakuutusyhtiöt toi
mivat asianmukaisesti muissakin Euroopan ta
lousalueeseen kuuluvissa valtioissa, näiden mai
den vakuutustarkastuksesta vastaaville viran
omaisille ehdotetaan annettavaksi oikeus saada 
käyttöönsä salassapitovelvollisuuden pnrnn 
kuuluvia tietoja. Vastaava oikeus olisi lakieh
dotuksen mukaan kolmansienkin valtioiden 
valvontaviranomaisilla, jos luovutettavat tiedot 
ovat niissä vakuutusyhtiölain tavoin suojattuja. 

Salassa pidettäviä tietoja voitaisiin vastaisuu
dessa luovuttaa myös rahoitustarkastuslaissa 
(503/93) tarkoitetulle viranomaiselle ja muulle
kin rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomai
selle. Niitä voisi saada myös vakuutusyhtiön ja 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto
tai rahoituslaitoksen tilintarkastaja, mikäli tie
dot ovat välttämättömiä tilintarkastuksen kan
nalta. 

Muutosta nykyiseen sääntelyyn merkitsisi se, 
että vakuutussalaisuutena suojattuja tietoja 
voisi luovuttaa niihin oikeutetuille sosiaali- ja 
terveysministeriön lisäksi myös vakuutusyhtiö. 

Lakiehdotus sisältää kolmansien vahinko- ja 
henkivakuutusdirektiivien tavoin säännökset 
myös siitä, mihin tarkoitukseen sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä muiden valtioiden va
kuutustarkastuksesta vastaavat viranomaiset 
saavat käyttää salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja. Ehdotukseen on lisäksi otettu 
säännös niistä ehdoista, joiden täyttyessä sosi
aali- ja terveysministeriö voi luovuttaa edelleen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden 
valtioiden vakuutustarkastuksesta vastaaviita 
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viranomaisilta tai tällaisessa valtiossa suorite
tussa tarkastu_ksessa saatuja tietoja. 

Lisäksi rahanpesun estämistä koskevaa sään
nöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että so
siaali- ja terveysministeriölle annetaan oikeus 
rekisteröidä vakuutusyhtiöiden sille tekemät 
rahanpesua koskevat ilmoitukset. 

Työntekijäin eläkelaki ja muut lakisääteistä 
työeläkettä säätelevät lait 

Edellä esitetty vakuutusyhtiölain sopeuttami
nen kolmanteen vahinko- ja henkivakuutusdi
rektiiviin ja vakuutusyritysten tilinpäätösdirek
tiiviin merkitsee sitä, että vakuutusyhtiölaista 
poistuu useita myös työntekijäin eläkelain 
(TEL) mukaisessa vakuutuksessa tähän asti 
noudatettuja säännöksiä. TEL:n mukainen va
kuutustoiminta on toisaalta suljettu henkiva
kuutusdirektiivien soveltamisalan ulkopuolelle 
muun muassa juuri siitä syystä, että useat 
henkivakuutusdirektiivien periaatteet eivät en
sinkään sovellu noudatettaviksi TEL:n osalta. 

Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
nykyinen käytäntö, jonka mukaan vakuutusyh
tiölain säännökset yleensä koskevat myös laki
sääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa vakuu
tusyhtiötä, säilytetään lähes ennallaan. Poikke
uksen muodostaisivat kuitenkin toimiluvan 
myöntämistä ja sen edellytyksiä koskevat sään
nökset, jotka ehdotetaan kokonaisuudessaan 
siirrettäviksi vakuutusyhtiölaista työntekijäin 
eläkelakiin. 

Toimiluvan myöntäisi edelleen valtioneuvos
to. Uutta entiseen verrattuna olisi kuitenkin se, 
että toimiluvan myöntämisen edellytyksistä 
säädettäisiin laissa ja valtioneuvoston vapaasta 
harkintavallasta luovuttaisiin. Valtioneuvostol
le jäävä harkintavalta toimilupaa myönnettäes
sä olisi kuitenkin laajempi kuin sosiaali- ja 
terveysministeriöllä oleva harkintavalta sen 
päättäessä muun kuin TEL:ssa tarkoitettua 
toimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön toimilu
vasta. Valtioneuvosto voisi liittää toimilupaan 
ehtoja. 

Muut tämän hallituksen esityksen sisältämät 
ehdotukset TEL:n mukaista vakuutustoimintaa 
koskeviksi säännöksiksi liittyvät pyrkimykseen 
säilyttää nykyisen TEL-toiminnan periaatteet 
ja käytäntö entisellään. Tämän mukaisesti eh
dotukset merkitsevät pääosin vain nykyisin 
voimassa olevien, vakuutusyhtiölaista poistuvi-
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en periaatteiden siirtämistä työntekijäin eläke
lakiin ja sosiaali- ja terveysministeriön määrä
yksiin. 

Olennaisimpana poikkeusta edellyttävänä 
seikkana on mainittava direktiivien sisältämä 
kielto edellyttää vakuutusmaksujen ja vastuu
velan laskuperusteiden ennakkovahvistusta. 
Ennakkovahvistusmenettelyn säilyttäminen 
TEL:n mukaisessa vakuutuksessa on järjestel
män toimintakyvyn kannalta kuitenkin välttä
mätöntä. Tämä seuraa muun muassa siitä, että 
eri eläkelaitosten ja eläkelaitostyyppien perus
teiden tulee laajan yhteisvastuun takia olla 
olennaisen sisältönsä osalta yhdenmukaiset. 

Samoin on säilytettävä nykyisellä tasonaan 
vaatimukset, joiden mukaan maksun ja vastuu
velan laskuperusteiden laadinnassa on huomio
ta ensisijaisesti kiinnitettävä perusteiden tur
vaavuuteen ja mahdollisesti syntyvän ylijäämän 
palauttamisessa vakuutuksenottajille perustei
den kohtuullisuuteen. Nämä säännökset ehdo
tetaan siirrettäviksi työntekijäin eläkelakiin, 
jolloin asetusta, joka sisältäisi vastuuvelan tas
kuperusteiden laadinnassa noudatettavat peri
aatteet vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden 
osalta, ei sovellettaisi TEL-yhtiöihin. 

Vakuutettujen etujen turvaamisjärjestelmä, 
sellaisena kuin se ilmenee vakuutusyhtiölakiin 
ja sen perusteella annettavaan asetukseen nyt 
sisällytettävissä laskuperusteita koskevissa 
yleisperiaatteissa ja yhtiöiden vakavaraisuutta 
koskevissa säännöksissä, ei sisällöltäänkään 
sellaisenaan kaikilta osin sovellu lakisääteisen 
eläkevakuutuksen yhteyteen. 

Laskuperusteiden osalta on erityisesti syytä 
mainita TEL:n laskuperustekorko, joka sisältää 
varsinaisen vastuuvelan laskennassa käytettä
vän koron lisäksi osuuden, jota vastaava tuotto 
käytetään yhteisesti kustannettavien eläkkeiden 
rahoittamiseen. Laskuperustekorkoa voidaan
kin muuttaa puolivuosittain. Tämän vuoksi 
laskuperustekoron taso voidaan säilyttää lä
hempänä kulloistakin käypää korkotasoa kuin 
vastuuvelan laskennassa käytetyn perustekoron 
osalta on mahdollista. Tällaisena TEL:n lasku
perustekorko muodostuu olennaisesti korke
ammaksi kuin normaalissa henkivakuutustoi
minnassa sovellettava perustekorko. Sen suh
teen ei siten ole mahdollista noudattaa direk
tiiveissä edellytettyä enimmäiskorkosäännöstä. 

Koska TEL:n rahoitusjärjestelmä perustuu 
vain osittaiseen rahastointiin, maksujen ja vas
tuuvelan laskennassa edelleen noudatettava 
turvaavuusperiaate rajoittuu koskemaan yksit-
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täisen eläkelaitoksen vastuulla olevaa osuutta. 
Lisäksi on otettava huomioon, että työeläkeva
kuutuksessa maksutaso on korjattavissa lyhy
ellä aikavälillä, minkä lisäksi TEL sisältää 
säännökset konkurssiyhteisvastuusta ja rahas
totäydennysmahdollisuudesta. Näistä syistä 
laskuperusteissa tulee edelleen olla mahdollista 
tyytyä nykyiseen turvaavuustasoon, joka on 
lähempänä odotusarvoperiaatetta kuin kolmas 
henkivakuutusdirektiivi sallisi. 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien va
kuutusyhtiöiden olisi siis edelleen noudatettava 
vastuuvelan ja vakuutusmaksun laskennassa 
laskuperusteita, joille niiden on haettava sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistus. Vastaa
vasti TEL:n mukaista toimintaa harjoittavien 
vakuutuskassojen olisi edelleen haettava lasku
perusteilleen ministeriön vahvistus. TEL:n mu
kaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille 
ministeriö puolestaan antaisi eläkevastuun las
kemista koskevat perusteet, kuten nykyisinkin. 
Näitä perusteita koskee edelleen se TEL:n 
vaatimus, että niiden tulee sisällöltään olla 
toisiaan vastaavat eläkelaitostyypistä riippu
matta. 

TEL:n voimaantulosäännöksen mukaan la
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön olisi lopetettava muiden henkiva
kuutusten myynti ja markkinointi lisäpöytäkir
jassa mainituista kolmansista direktiiveistä joh
tuvien muutosten tullessa voimaan. Muu kuin 
TEL:n ja yrittäjien eläkelain mukaisen toimin
nan seurauksena syntynyt ensivakuutuskanta 
tai siihen suoranaisesti liittyvä jälleenvakuutus
kanta olisi siirrettävä muulle vakuutusyhtiölle 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Tapaturmavakuutuslaki 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoit
taviin vakuutusyhtiöihin sovellettaisiin edelleen 
pääosin vahinkovakuutusyhtiöitä koskevia va
kuutusyhtiölain säännöksiä. Poikkeuksena täs
tä ehdotetaan tapaturmavakuutuslakiin otetta
viksi säännökset toimiluvan myöntämisestä ja 
sen edellytyksistä. 

Nämä säännökset noudattavat pitkälti työn
tekijäin eläkelakiin lisätyissä säännöksissä esi
tettyjä periaatteita: 1) päätösvalta säilyisi val
tioneuvostolla, 2) vapaasta harkintavallasta 
luovuttaisiin, mutta valtioneuvostolle jää laa
jempi harkintavalta kuin vapaaehtoiseen va-

kuutukseen myönnettävän toimiluvan osalta ja 
3) toimiluvan myöntämisedellytyksistä säädet
täisiin laissa. 

Laki vakuutuksenvälittäjistä 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
ETA-sopimukseen sisältyvän palvelujen vapaan 
tarjoamisen periaatteen mukaisesti vakuutuk
senvälittäjällä olisi oltava kiinteä toimipaikka 
Suomen sijasta Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa. Lisäksi lain rahanpesun estä
mistä koskevat säännökset muutettaisiin vas
taamaan koti- ja ulkomaisia vakuutusyhtiöitä 
koskevia vastaavia säännöksiä. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Vakuutuspalvelujen yhtenäismarkkinoiden 
muodostuminen Euroopan talousalueelle ja 
kolmansien direktiivien kotivaltion valvonnan 
periaatteen tehokas toteuttaminen edellyttävät 
ETA-valtioiden vakuutusvalvontaviranomais
ten entistä tiiviimpää yhteistyötä. Yhteistyön 
lisääntyminen kasvattaa vakuutustarkastuksen 
työmäärää. 

Muutoinkin kolmannen vahinkovakuutusdi
rektiivin ja kolmannen henkivakuutusdirektii
vin periaatteiden toteuttaminen Suomen va
kuutuslainsäädännössä lisää vakuutustarkas
tuksen tehtäviä niin, että valvontahenkilökun
taa on lisättävä. Henkilötarvetta lisää erityisesti 
siirtyminen vakavaraisuuden valvonnassa etu
käteisvalvonnasta lisää valvontahenkilöstöä 
vaativiin tarkastuksiin ja muuhun jälkikäteis
valvontaan, kun vakuutuksen perusteiden vah
vistamismenettelystä luovutaan. Yksityisvakuu
tuksen osalta valvontaan liittyvät kustannukset 
peritään kuitenkin vakuutustarkastusmaksuina 
asianomaisilta vakuutuslaitoksilta, joten valti
olle ei aiheudu lisäkustannuksia. 

Uuden sääntelyn vaatima seuranta lisää jon
kin verran laskentatoimen kustannuksia vakuu
tusyhtiöissä. 

Kilpailun ja tuotekehittelyn lisääntymisen 
voidaan odottaa monipuolistavan vakuutuk
senottajien valintamahdollisuuksia. Uuden 
sääntelyn vaikutukset vakuutusten maksu
tasoon jäänevät vähäisiksi. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Vakuutusyhtiöiden valvontaa tai vakuutus-
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yhtiölain soveltamista varten ei ehdoteta perus
tettavaksi uusia viranomaisia eikä toimielimiä. 
Vakuutustoimintaa valvoisi edelleenkin sosiaa
li- ja terveysministeriö, jolle kuitenkin siirret
täisiin valtioneuvostotta vakuutusyhtiön toimi
Invasta päättäminen, lukuun ottamatta lakisää
teistä työeläke- ja tapaturmavakuutusta varten 
myönnettävää toimilupaa. Vakavaraisuusval
vonnan luonteen muuttuminen ja valvontavi
ranomaisen uudet tehtävät edellyttävät lisähen
kilöstön paikkaamista ministeriön vakuutus
osastolle. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16 päivä
nä maaliskuuta 1993 työryhmän (vakuutusyh
tiöiden vakavaraisuussäännösten ET A-työryh
mä), jonka tehtävänä oli selvittää muun muas
sa, mitä muutoksia vakuutusyhtiölakiin ja sii
hen liittyviin lakeihin on vakuutusteknisten 
perusteiden, vastuuvelan katteen ja toiminta
pääoman sekä henkivakuutusluokkien ja mui
den henki- ja eläkevakuutusta koskevien eri
tyiskysymysten osalta tehtävä, jotta vakuutus
lainsäädäntö saadaan sopeutettua Euroopan 
yhteisöissä vuonna 1992 annettuihin kolman
teen vahinkovakuutusdirektiiviin ja kolman
teen henkivakuutusdirektiiviin. Työryhmän 
työhön eivät kuitenkaan kuuluneet lakisääteis
tä tapaturmavakuutusta ja liikennevakuutusta 
koskevat erityiskysymykset. Lakisääteisen työ
eläkevakuutuksen osalta työryhmän tuli selvit
tää ainoastaan vakuutusyhtiöiden vakavarai
suusvaatimuksia koskevat muutostarpeet Sosi
aali- ja terveysministeriö täydensi 14 päivänä 
kesäkuuta 1993 työryhmän toimeksiantoa si
ten, että työryhmän oli lisäksi selvitettävä ja 
laadittava tarvittavat ehdotukset siitä, mitä 
muutoksia työntekijäin eläkelakiin ja siihen 
liittyvään lainsäädäntöön sekä vakuutusyhtiö
lainsäädäntöön on tehtävä, jos kolmatta hen
kivakuutusdirektiiviä ei sovelleta Suomen laki
sääteiseen työeläkevakuutukseen. Työryhmän 
tuli lisäksi ottamalla huomioon jo tehty selvi
tystyö laatia hallituksen esityksen muodossa 
oleva ehdotus vakuutusyhtiölainsäädännön so
peuttamiseksi vakuutusyritysten vuosi- ja kon
sernitilinpäätöksistä 1991 annettuun direktii
vin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 31 päivä-

nä maaliskuuta 1993 työryhmän (vakuutusyh
tiölainsäädännön ETA-työryhmä), jonka tehtä
vänä oli selvittää muun muassa, mitä muutok
sia on tehtävä vakuutusyhtiölakiin ja siihen 
liittyviin lakeihin vakuutusyhtiölainsäädännön 
sopeuttamiseksi Euroopan yhteisöissä vuonna 
1992 annettuihin kolmanteen vahinkovakuu
tusdirektiiviin ja kolmanteen henkivakuutusdi
rektiiviin kuitenkin siten, että henki- ja eläke
vakuutustoimintaa, vakuutusteknisiä perustei
ta, vastuuvelan katetta ja toimintapääomaa 
koskevat muutostarpeet tuli selvittää ministe
riön 16 päivänä maaliskuuta 1993 asettamassa 
toisessa työryhmässä. Työryhmän työn piiriin 
eivät myöskään kuuluneet lakisääteistä työelä
kevakuutusta, lakisääteistä tapaturmavakuu
tusta ja liikennevakuutusta koskevat erityisky
symykset. Sosiaali- ja terveysministeriö laajensi 
kuitenkin 12 päivänä tammikuuta 1994 teke
mällään päätöksellä työryhmän toimeksiannon 
käsittämään myös ne erityiskysymykset, jotka 
koskevat lakisääteistä työeläkevakuutusta. Tä
män selvitystyön osalta työryhmän oli kuultava 
työssään Työeläkelaitosten Liitto ry:tä ja Elä
keturvakeskusta. 

Nyt annettu esitys perustuu näiden kahden 
työryhmän tekemiin ehdotuksiin. 

4.2.Lausunnot 

Työryhmien alustavista ehdotuksista pyydet
tiin vuonna 1993 lausunto Suomen Vakuutus
yhtiöiden Keskusliitolta ja Työeläkelaitosten 
Liitolta sekä näiden järjestöjen jäsenyhtiöiltä. 

Lakisääteistä työeläkevakuutusta koskevien 
erityiskysymysten osalta vakuutusyhtiölainsää
dännön ETA-työryhmä kuuli asiantuntijoita 
Työeläkelaitosten Liitosta, Eläketurvakeskuk
sesta ja Eläke-Varmasta sekä työmarkkinajär
jestöjen edustajia. 

Työryhmien muistioista pyydettiin vuonna 
1994 lausunto oikeusministeriöltä, kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, 
valtiovarainministeriöltä, Akavalta, Eläketur
vakeskukselta, Esiintyvien taiteilijoiden eläke
kassalta, Keskuskauppakamarilta, Kuluttajien 
vakuutustoimistolta, LEL-Työeläkekassalta, 
Liiketyönantajien Keskusliitto LTK:lta, Maa
talousyrittäjien eläkelaitokselta, Merimieseläke
kassalta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär
jestö SAK:lta, Suomen Teknisten Toimihenki
löjärjestöjen Keskusliitto STTK:lta, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta, Tapaturma-
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vakuutuslaitosten Liitolta, Työeläkelaitosten 
Liitolta, Teollisuuden ja Työnantajain Keskus
liitolta sekä Kirjanpitolautakunnalta. 

Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö 
ja Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen 
Keskusliitto STTK eivät antaneet muistioista 
lausuntoa. 

Esityksessä on mahdollisuuksien mukaan py
ritty ottamaan huomioon annetuissa lausun
noissa ja asiantuntijoiden kuulemisissa esitetyt 
näkökohdat. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Oikeusministeriössä valmistellaan parhail
laan osakeyhtiölain muuttamista. Vakuutusyh
tiöihin osakeyhtiölakia sovelletaan siltä osin 
kuin vakuutusyhtiölaissa ei toisin säädetä. Osa
keyhtiölakia koskevan muutosehdotuksen val
mistuttua annetaan erillinen hallituksen esitys 
ehdotettujen muutosten huomioon ottamiseksi 
vakuutusyhtiölaissa. 

Liikennevakuutuslakiin, potilasvahinkolakiin 
ja vakuutusyhdistyslakiin ETA-sopimukseen 
ET A:n sekakomitean päätöksellä liitettyjen va
kuutusalaa koskevien direktiivien johdosta teh
tävistä muutoksista annetaan erilliset hallituk
sen esitykset. 

Suomen lainsäädännön sopeuttaminen mai
nittuihin direktiiveihin vaatii myös ulkomaisten 

vakuutusyhtiöiden toimintaa Suomessa koske
vien säännösten uudistamista. Tämä ehdote
taan toteutettavaksi erillisessä hallituksen esi
tyksessä siten, että uusi ulkomaisista vakuutus
yhtiöistä annettava laki koskisi henkivakuutus
ta harjoittavien ulkomaisten ET A-vakuutusyh
tiöiden ja niiden vahinkovakuutusta harjoitta
vien ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden, 
joiden kotivaltio soveltaisi Suomeen nähden 
kolmatta vahinkoyakuutusdirektiiviä, Suomes
sa toimivia edustustoja sekä näiden yhtiöiden 
Suomessa harjoittamaa vakuutuspalvelujen va
paata tarjontaa. Lisäksi lakia sovellettaisiin 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden, joiden koti
paikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella 
(kolmannen maan vakuutusyhtiö), Suomeen 
perustarniin edustustoihin. Nykyinen ulkomais
ten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 
annettu laki ja vakuutuspalvelujen vapaasta 
tarjonnasta annettu laki koskisivat siten aino
astaan niitä ulkomaisia ET A-vahinkovakuutus
yhtiöitä, joiden kotivaltio ei vastavuoroisesti 
sovella Suomeen kolmatta vahinkovakuutusdi
rektiiviä. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista 
ja velvoitteista 

Esitys annetaan pääosin Suomen vakuutus
lainsäädännön sopeuttamiseksi niihin Euroo
pan unionin vakuutusta koskeviin direktiivei
hin, jotka on ET A:n sekakomitean päätöksellä 
N:o 7/94 otettu osaksi ETA-sopimusta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. V akuutusybtiölaki 

luku. Yleisiä säännöksiä 

3 §. Kolmannen henkivakuutusdirektiivin 16 
artiklan mukaan kansallisessa lainsäädännössä 
voidaan määrätä, että henkivakuutusyhtiö voi 
saada toimiluvan myös ensimmäisessä vahinko
vakuutusdirektiivissä tarkoitettuihin vahinko
vakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvan toiminnan 
harjoittamista varten ja että sellainen vahinko-

vakuutusyhtiö, joka on saanut toimiluvan yk
sinomaan vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuu
luvaa toimintaa varten, voi saada toimiluvan 
myös henkivakuutusliikkeen harjoittamiseen. 

Saman artiklan mukaan on artiklan 2 koh
dassa tarkoitetun vakuutusyhtiön samanaikai
sesti harjoittama henkivakuutusliike ja vahin
kovakuutusliike pidettävä erillään toisistaan 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin 14 arti
k1an mukaisesti. Tämä edellyttää, että sosiaali
ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräyk
set näihin yhtiöihin sovellettavasta tuloslaskel
makaavasta ja toimintapääomalaskelmasta. 
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Edellä tarkoitetun 16 artiklan mukaan kan
sallisessa lainsäädännössä voidaan määrätä, 
että näiden vakuutusyhtiöiden kaikkeen toi
mintaan sovelletaan henkivakuutusyhtiötä kos
kevia laskentasääntöjä ja että vakuutusyhtiön 
purkamista koskevien säännösten osalta tällais
ten vakuutusyhtiöiden harjoittamaan vahinko
vakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvaan toimintaan 
sovelletaan henkivakuutusliikkeen harjoittamis
ta koskevia säännöksiä. 

Voimassaolevan vakuutusyhtiölain 1 luvun 
3 §:n 2 momentin mukaan henkivakuutusliiket
tä harjoittava vakuutusyhtiö (henkivakuutus
yhtiö) ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin henkivakuutusta ja sen jälleenvakuutusta. 
Saman momentin mukaan vahinkovakuutuslii
kettä harjoittava vakuutusyhtiö (vahinkova
kuutusyhtiö) ei saa harjoittaa muuta vakuutus
liikettä kuin vahinkovakuutusta. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että henkivakuutusyhtiö voisi har
joittaa myös vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 
kuuluvaa vahinkovakuutusta, siis tehdä pelkäs
tään tapaturma- tai sairausvakuutuksia sisältä
viä vakuutussopimuksia, sekä harjoittaa näiden 
vahinkovakuutusten ja henkivakuutuksen jäl
leenvakuutusta kuitenkin siten, että yhtiön on 
pidettävä harjoittamansa vahinkovakuutusliike 
erillään henkivakuutusliikkeestä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan myös lisä
ystä, jonka mukaan vakuutusyhtiö, joka har
joittaa vain vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 
kuuluvaa vahinkovakuutusta ja näiden vahin
kovakuutusten jälleenvakuutusta, saisi saman
aikaisesti harjoittaa myös henkivakuutusta ja 
sen jälleenvakuutusta. Selkeintä ja käytännöl
lisintä olisi, että tällaisen yhtiön osalta on 
kaikilta osin voimassa, sen jälkeen, kun se on 
aloittanut henkivakuutusliikkeen harjoittami
sen, mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään henki
vakuutusyhtiöstä. 

Voimassaolevan lain 3 §:n 3 momentin mu
kaan henkivakuutuksella tarkoitetaan henkiva
kuutusluokkiin 1--4 kuuluvaa toimintaa. Kol
mas henkivakuutusdirektiivi muuttaa kuitenkin 
suomalaisten ja ulkomaisten henkivakuutusyh
tiöiden välistä kilpailutilannetta siten, että 
muissa ETA-valtioissa toimiluvan saaneet hen
kivakuutusyhtiöt voivat ryhtyä tarjoamaan 
Suomessa myös henkivakuutusluokkiin 5-9 
kuuluvia vakuutuspalveluja tarvitsematta sii
hen sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää 
lupaa ja ilman että ministeriö voisi estää 
tällaisten vakuutuspalvelujen tarjonnan. Suo-

malaisille henkivakuutusyhtiöille tulisi tämän 
vuoksi varmistaa tasavertaiset kilpailuedelly
tykset sekä kotimaassa että muiden ETA
valtioiden vakuutusmarkkinoilla. Pykälän 3 
momenttia esitetäänkin muutettavaksi siten, 
että henkivakuutukseksi katsottaisiin myös 
henkivakuutusluokkiin 5-9 kuuluva toiminta. 

Henkivakuutusluokka 5 käsittää niin sano
tun tontiinitoiminnan harjoittamisen eli henki
löyhteenliittymien perustamisen maksujen ke
räämiseksi jäseniltä yhteisen pääoman muodos
tamiseksi ja kertyneiden varojen suorittamisek
si joko eloonjääneille jäsenille tai kuolleiden 
jäsenten edunsaajille. Vakuutusyhtiön kannalta 
tällaiseen tuotteeseen ei liity riskielementtiä. 
Tontiinitoimintaa harjoitetaan esimerkiksi 
Ranskassa henkivakuutusliikkeen osana. Suo
men vakuutusmarkkinoilla ei tontiinitoiminnal
la todennäköisesti ole käytännössä merkitystä. 

Henkivakuutusluokka 6 käsittää vakuutus
teknisiin laskelmiin perustuvat kertyneen pää
oman takaisinmaksua tarkoittavat sopimukset, 
joilla vakuutusyhtiö ottaa vastuulleen tietyn 
ajan kestäviä ja tietynmääräisiä sitoumuksia 
sovittua kertamaksua tai etukäteen sovittuja 
jatkuvia maksuja vastaan. Myös tästä toimin
nasta puuttuu vakuutuksellinen riskielementti. 
Tällaista niin sanottua kapitalisaatiosopimus
toimintaa harjoitetaan kuitenkin etenkin Rans
kassa varsin laajamittaisesti osana henkivakuu
tusliikettä. 

Henkivakuutusluokka 7 käsittää eläkekasso
jen, eläkesäätiöiden ja muiden ryhmäeläkera
hastojen varojen ja sijoitustoiminnan hoitami
sen. Tällaiseen toimintaan voisi liittyä myös 
sitovien lupausten antaminen henkivakuutus
yhtiön hoidossa olevien pääomien säilymisestä 
tai tietystä vähimmäiskorosta näille pääomille. 

Henkivakuutusluokka 8 käsittää eräitä lähin
nä Ranskassa käytössä olevia erityisen tyyppi
siä ryhmähenkivakuutuksia ja ryhmäeläkeva
kuutuksia. 

Henkivakuutusluokkaan 9 kuuluvat sosiaali
vakuutuslainsäädäntöön perustuvat henki- ja 
eläkevakuutukset, joita koskevaa liikettä yhtiö 
harjoittaa omalla vastuullaan. Tähän luokkaan 
kuuluvaksi on EY:ssä haluttu katsoa myös 
Suomen lakisääteinen työeläkevakuutus. Kysy
myksellä ei ole enää merkitystä, koska lakisää
teinen työeläkevakuutus jää ETA-sopimuksen 
mukaan joka tapauksessa direktiivien sovelta
misalan ulkopuolelle. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyhtiö 
ei saa harjoittaa muuta liikettä kuin vakuutus-
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liikettä. Pykälän 4 momentissa säädetään va
kuutusyhtiön oikeudesta omistaa vieraalla toi
mialalla toimivan yhteisön osakkeita tai muita 
osuuksia. ETA-sopimuksen vuoksi annetussa 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetussa 
laissa 4 momentin säännöstä lievennettiin siten, 
että vakuutusyhtiön sallittiin omistaa entisen 
20 prosentin sijasta 50 prosentin osuus sellaisen 
osakeyhtiön osakkeista tai määräämisvallasta, 
joka harjoittaa muuta toimintaa kuin vakuu
tusliikettä. Samalla säännöstä muutettiin siten, 
että rajoitusta sovellettaessa lasketaan yhteen 
kaikkien vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdis
tysten omistukset vieraalla toimialalla toimi
vassa yhteisössä. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin ja 
ensimmäisen henkivakuutusdirektiivin tavoin 
kielletään kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin 26 artiklassa ja kolmannen henkivakuutus
direktiivin 27 artiklassa jäsenvaltioita sääntele
mästä niiden varojen valintaa, jotka eivät ole 
vakuutusyhtiön vastuuvelan katteena. Tämä 
säännös kieltää sääntelemästä kansallisessa 
lainsäädännössä sitä, mihin omaisuuslajeihin 
vastuuvelan katteen ylittäviä varoja voidaan 
sijoittaa. 

Pykälän 4 momentin rajoitus omistaa vie
raalla toimialalla toimivia yhteisöjä ehdotetaan 
säilytettäväksi, sillä sen tarkoituksena on estää 
vakuutusyhtiötä ryhtymästä omistustaan kas
vattamalla tai perustamalla tytäryhtiön harjoit
tamaan muuta toimintaa kuin vakuutusliikettä. 
Vastaava säännös on ollut jo pitkään Tanskan 
lainsäädännössä. Tanskan vakuutustoiminta
lain (lov om forsikringsvirksomhed) 6 §:n 1 
momentin pääsäännön mukaan vakuutusyhtiö 
ei saa harjoittaa muuta toimintaa kuin vakuu
tustoimintaa. Sanotun pykälän 2 momentin 1 
kohdassa säädetään muun muassa, että vakuu
tusyhtiön katsotaan harjoittavan muuta toi
mintaa, jos sillä on määräävä vaikutusvalta 
yrityksessä, joka harjoittaa muuta toimintaa 
kuin vakuutustoimintaa. 

Tämä säännöstä ei ole muutettu myöskään 
jo voimaantulleessa vakuutustoimintalain 
muuttamisesta annetussa laissa, jolla laki on 
sopeutettu kolmansiin direktiiveihin. Tanskassa 
on siis katsottu, että EY:n vakuutusdirektiivit 
tai muutkaan EY-säännöt eivät estä ottamasta 
kansalliseen lainsäädäntöön säännöstä, jonka 
mukaan vakuutusyhtiöllä ei saa olla määrää
misvaltaa niin sanotulla vieraalla toimialalla 
olevassa yrityksessä. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyvän kiellon tar-

koituksena on osaltaan turvata niiden varojen 
säilyvyys, jotka kattavat vakuutusyhtiön vas
tuita. Vakuutusyhtiön omistusosuuden kasva
minen vieraalla toimialalla toimivassa yrityk
sessä saattaa sitoa vakuutusyhtiön voimavaroja 
yhä enemmän muun yritystoiminnan harjoitta
miseen. Tällöin vakuutusyhtiö saattaa sitoutua 
vakuutustoimintaan kuulumattomien taloudel
listen riskien ottamiseen esimerkiksi siten, että 
yritykseen joudutaan sijoittamaan yhä lisää 
pääomaa entisten sijoitusten turvaamiseksi. 

Tosin vakuutusyhtiön mahdollisuutta sijoit
taa varojaan vieraalla toimialalla toimivaan 
yritykseen rajoittaisi osaltaan tämän lain 10 
luvun 3 §:n 5 momentin perusteella annetta
vaan vastuuvelan katetta koskevaan asetukseen 
sisältyvä säännös, jonka mukaan vakuutusyh
tiö ei ilman sosiaali- ja terveysministeriön lupaa 
saisi lukea vastuuvelan katteeseen omistamansa 
muun tytäryhtiön kuin kiinteistöyhtiön osak
keita. Täten vakuutusyhtiö voisi ilman sosiaali
ja terveysministeriön lupaa hankkia vieraalla 
toimialalla toimivia tytäryhtiöitä vain vastuu
velan katteen ylittävillä varoilla. 

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä koroste
taan sitä, että vakuutusyhtiöiden tulee keskit
tyä hoitamaan yhteiskunnan niille antamaa 
tehtävää eli huolehtia kotitalouksien ja yhtei
söjen vakuutusturvan järjestämisestä. Jos va
kuutusyhtiöille annettaisiin oikeus omistaa ra
joituksitta vieraalla toimialalla olevia yrityksiä, 
kehitys saattaisi johtaa sanotun tavoitteen vas
taiseen lopputulokseen. Suomen pienillä osake
ja pääomamarkkinoilla vakuutusyhtiöt muo
dostavat merkittävän sijoittajaryhmän, joka 
myös vastuuvelan ylittävien varojen puitteissa 
saattaisi hankkia omistukseensa eri toimialojen 
yrityksiä, mitä ei voida pitää elinkeinopoliitti
sesti tarkoituksenmukaisena. 

Kuten aikaisemminkin, 4 momentin mukaan 
vakuutusyhtiö voisi saada ministeriöitä luvan 
lisätä omistustaan vieraalla toimialalla toimi
vasta yhteisöstä yli sen, mitä laissa säädetään. 
Omistusrajoitus ei myöskään koskisi omistuk
sia asunto- tai kiinteistöyhtiössä eikä yhteisös
sä, jonka toimintaa voidaan pitää vakuutusliik
keeseen liittyvänä. 

Momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että 
vakuutusliikkeeseen liittyvää toimintaa harjoit
tavan yhtiön toiminnan olisi oltava myös va
kuutusliikkeen kannalta tarkoituksenmukaista. 
Tämä merkitsisi tarkoituksenmukaisuusharkin
nan poistamista pykälää sovellettaessa. Täten 
ministeriön kielteisestä päätöksestä voisi aina 
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valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosi
aali- ja terveysministeriö voisi yleisen valvon
taoikeutensa perusteella tarvittaessa antaa oh
jeita siitä, millaista toimintaa on pidettävä 
vakuutusliikkeeseen liittyvänä. 

Lisäksi pykälää muutettaisiin siten, että mui
den vakuutusyhtiöiden kuin lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden 
omistusta julkisen valvonnan alaisessa luotto
tai rahoituslaitoksessa tai rahastoyhtiössä ei 
rajoitettaisi. Suomessa tällaisia yhteisöjä ovat 
luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 
2 tai 3 §:ssä tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos 
taikka sijoitusrahastolain (480/87) 3 §:ssä tar
koitettu rahastoyhtiö. Tähän on päädytty, kos
ka luottolaitostoiminnasta annetun lain myötä 
luotto- tai rahoituslaitoksen mahdollisuutta 
omistaa vakuutusyhtiö ei rajoiteta muutoin 
kuin suhteessa pankin omiin varoihin, joten 
tasapuolisen kilpailuaseman vuoksi ei myös
kään vakuutusyhtiön mahdollisuutta omistaa 
luotto- tai rahoituslaitos ole syytä tältä osin 
rajoittaa. 

Sen sijaan lakisääteistä eläkevakuutustoimin
taa harjoittava vakuutusyhtiö ei ehdotuksen 
mukaan voisi ilman ministeriön lupaa omistaa 
yli puolta äänistä tai osakkeista luotto- tai 
rahoituslaitoksessa taikka rahastoyhtiössä. Tä
hän on päädytty, koska on katsottava, että 
lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön olisi keskityttävä hoitamaan laki
sääteistä sosiaaliturvaa. Laajemman omistuk
sen sallimisen voidaan katsoa olevan vastoin 
työeläkeyhtiöiden harjoittaman toiminnan 
luonnetta. 

Niiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden, joilla 
on kotipaikka Euroopan talousalueella (ulko
mainen ETA-vakuutusyhtiö), talouden valvon
ta kolmansiin direktiiveihin sisältyvän kotival
tion valvonnan periaatteen mukaisesti kuuluu 
yhtiön kotimaan vakuutustarkastuksesta vas
taavalle viranomaiselle. Niiden mahdollisuutta 
omistaa joko yksin tai suomalaisten vakuutus
yhtiöiden kanssa vieraalla toimialalla toimivia 
yhtiöitä ei siten voida rajoittaa Suomen lain
säädännössä. Tästä syystä ja sen vuoksi, että 
nykyisen lain mukaan myös kilpailevien vakuu
tusyhtiöiden omistusten yhteenlaskeminen 
omistettavassa yhtiössä voi johtaa käytännön 
hankaluuksiin, ehdotetaan 1 luvun 3 §:n sään
nöstä muutettavaksi myös siten, että omistus
ten yhteenlaskemisesta omistettavassa yhteisös
sä luovutaan. 

Pykälän 5 momentin mukaan otettaisiin 4 

momentissa säädettyä rajoitusta vakuutusyhti
öön sovellettaessa kuitenkin huomioon niille 
muille vakuutusyhtiöille kuuluvat osakkeet ja 
määräämisvalta, joiden osake- tai takuupää
omasta vakuutusyhtiö omistaa vähintään 20 
prosenttia ja määrän, joka vastaa 20 prosenttia 
äänimäärästä yhtiössä. Sanotun suuruisen 
omistusosuuden voidaan nimittäin katsoa an
tavan mahdollisuuden vaikuttaa omistettavan 
yrityksen hallintoon ja sitä kautta myös sijoi
tustoimintaan. Vastaavan suuruiset omistus
suhteet johtavat myös muualla laissa asian
omaisten yhtiöiden käsittelemiseen taloudellise
na kokonaisuutena. Kirjanpitolain 22 c §:n 5 
momentin mukaan osakkuusyritysten tilinpää
töksen tiedot tulee yhdistellä omistajayhtiön 
konsernitilinpäätökseen. Kirjanpitolain 21 a §:n 
1 momentin 5-kohdan, 22 c §:n 5 momentin ja 
kirjanpitoasetuksen 19 §:n mukaan osak
kuusyrityksenä pidetään kirjanpitovelvollista, 
jos toisella kirjanpitovelvollisella on yksin tai 
yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien 
yritysten kanssa merkittävä omistusosuus ja 
vähintään yksi viidesosa ja enintään puolet 
osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä mainitussa yritykses
sä. Merkittävänä omistusosuutena pidetään vä
hintään viidenneksen omistusosuutta taseen 
mukaisen oman pääoman perusteella laskettu
na. 

Koska 5 momentin säännökset eivät muuten 
kattaisi kaikkia niitä tilanteita, joissa vakuu
tusyhtiöiden toimintaa on järjestetty yhteisesti, 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi edellä mai
nitun lainmuutoksen yhteydessä kumottu sään
nös niin sanotuista yhteistoimintaryhmistä. 

3 a §. Vuoden 1994 alusta voimaantulleella 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetulla lail
la vakuutusyhtiölain 1 lukuun lisättiin 3 a §, 
jonka mukaan se, mitä vakuutusyhtiölaissa 
säädetään henkivakuutuksesta ja henkivakuu
tusliikettä harjoittavasta vakuutusyhtiöstä, kos
kee myös lakisääteistä eläkevakuutusta ja laki
sääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavaa va
kuutusyhtiötä (TEL-vakuutusyhtiötä). Pykälän 
tarkoituksena oli selventää entisen käytännön 
jatkuvan tältä osin ennallaan. 

Koska tämän ehdotuksen tarkoituksena on 
sopeuttaa kotimaisia vakuutusyhtiöitä koskeva 
lainsäädäntö ETA-sopimukseen lisättyihin va
kuutusta koskeviin direktiiveihin ja koska laki
sääteinen eläkevakuutus jää ETA-sopimuksen 
mukaan EY:n henkivakuutusdirektiivien ulko
puolelle, ehdotetaan 3 a §:än lisättäväksi 2 
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momentti, jossa säädetään, miltä osin direktii
veistä johtuvia vakuutusyhtiölain säännöksiä ei 
ole tarkoituksenmukaista soveltaa lakisäätei
seen eläkevakuutukseen ja lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavaan vakuutusyhtiöön. 
Sääntelyn lähtökohtana on edelleen pykälän 1 
momentin säännös siitä, että TEL-vakuutusyh
tiötä koskevat samat säännökset kuin henkiva
kuutusta harjoittavaa vakuutusyhtiötäkin. 

TEL-vakuutusyhtiön osalta toimiluvan 
myöntämisestä ja sen ehdoista ehdotetaan sää
dettäväksi pääosin työntekijäin eläkelaissa. 
Tästä johtuen ehdotetaan 2 momentissa säädet
täväksi, ettei TEL-vakuutusyhtiöön sovellettai
si tämän lain 2 luvun 2 §:n 1-3 ja 5 momentin 
säännöksiä toimiluvan hakemisesta ja sisällös
tä. Toimiluvan myöntämisoikeus säilyisi siis 
edelleen valtioneuvostolla. Myöskään lain di
rektiiveistä johtuvia säännöksiä vakuutus
luokista ja luokkaryhmistä (2 luvun 2 §:n 1 ja 5 
momentti, 4 §:n 1 momentin 3 kohta), yhden 
toimiluvan periaatteen mukaisesta toiminnasta 
koko Euroopan talousalueella (2 luvun 2 §:n 2 
ja 3 momentti ja 2 a luku) ja tämän toiminnan 
valvonnasta (14 luvun 1 §:n 2 momentti ja 4 §:n 
2 ja 3 momentti) ei ehdotuksen mukaan sovel
lettaisi TEL-vakuutusyhtiöön. Työntekijäin 
eläkelain 3 §:n muuttamisesta annetun lain 
(753/93) säännöksestä, jonka mukaan TEL
vakuutusyhtiö ei tietyn siirtymäkauden jälkeen 
saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin 
työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain 
mukaista toimintaa ja siihen suoranaisesti liit
tyvää jälleenvakuutusta, seuraa, ettei TEL
vakuutusyhtiöön voida soveltaa direktiivien va
kuutusluokkia koskevia säännöksiä. Ensiva
kuutustoiminnan harjoittamista ulkomailla 
koskevien 2 a luvun säännösten soveltaminen ei 
lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan erityis
luonteen vuoksi myöskään ole mahdollista. 

Lain 2 luvun 5 §:än säännöksiä toimiluvan 
myöntämisen edellytyksistä ei myöskään sovel
lettaisi TEL-vakuutusyhtiöön, vaan asiasta 
säänneltäisiin erikseen työntekijäin eläkelaissa. 
TEL-toimiluvan myöntämisperusteet eroaisivat 
täten muille vakuutusyhtiöille myönnettävien 
toimilupien myöntämisperusteista. 

Direktiivien säännökset, jotka kieltävät vaa
timasta vakuutusmaksuperusteiden ennaltavah
vistamista, merkitsevät sitä, että nykyisin va
kuutusyhtiölain 13 luvussa säännellystä henki
vakuutuksen perusteiden vahvistamismenette
lystä on luovuttava. Tämä ei kuitenkaan koske 
henkivakuutusdirektiivien soveltamisalan ulko-

puolelle jäävää lakisääteistä eläkevakuutusta, 
sillä tämän vakuutuslajin osalta perusteiden 
vahvistamismenettelystä ei ole tarkoitus luo
pua. Tätä koskevat säännökset ehdotetaan 
kuitenkin sijoitettaviksi työntekijäin eläkela
kiin, joten 13 lukuun tulevia, perusteiden laa
dinnassa noudatettavia periaatteita koskevia 
säännöksiä ei ehdoteta sovellettaviksi TEL
vakuutusyhtiöihin. 

Koska vain kotimaiselle vakuutusyhtiölle 
voidaan työntekijäin eläkelain mukaan myön
tää toimilupa lakisääteisen eläkevakuutuksen 
harjoittamiseen, ei tällaisen vakuutuskannan 
siirto ulkomaiselle vakuutusyhtiölle myöskään 
olisi pykälän 2 momentin mukaan mahdollista 
(16 luvun 3 §:n 4 ja 5 momentti ja 5 a-5 c §). 

Koska toimiluvan myöntäminen muutoin 
kuin lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuu
tuksen osalta ehdotetaan siirrettäväksi valtio
neuvostotta sosiaali- ja terveysministeriölle, on 
pykälän 3 momentissa tarpeen todeta, että se, 
mitä vakuutusyhtiölaissa säädetään sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, koskee soveltuvin osin 
valtioneuvostoa, kun kyse on lakisääteistä elä
kevakuutusta harjoittavasta vakuutusyhtiöstä. 

2 luku. Vakuutusyhtiön perustaminen 

2 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin keskei
simpiä periaatteita on niin sanottu yhden toi
miluvan periaate, jolla tarkoitetaan sitä, että 
saatuaan toimiluvan kotivaltiossaan vakuutus
yritys voi sen perusteella harjoittaa vakuutus
liikettä koko Euroopan unionin alueella. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 4 ar
tiklan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 3 
artiklan mukaan vakuutusliikkeen harjoittami
seen vaaditaan edelleen toimilupa, jonka myön
tää kotivaltion toimivaltainen viranomainen. 
Täten perustettava vakuutusyhtiö tarvitsisi py
kälän 1 momentin mukaan edelleen toimiluvan 
vakuutusliikkeen harjoittamiseen. 

Momenttia ehdotetaan muutettavaksi kui
tenkin siten, että toimiluvan myöntäisi valtio
neuvoston sijasta sosiaali- ja terveysministeriö. 
Tämä muutos ei johdu vakuutusta koskevista 
direktiiveistä, vaan perustuu lähinnä valtioneu
voston periaatepäätökseen toimenpiteistä kes
kushallinnon ja aluehallinnon uudistamiseksi, 
jonka mukaan hallinnollisia lupajärjestelmiä on 
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karsittava ja kevennettävä. Yhteiskunnallisesti 
tai taloudellisesta merkittävät luvat on käsitel
tävä ministeriöissä ja vain erityisestä syystä 
valtioneuvostossa. Ei myöskään ole perustetta 
sille, että vakuutusyhtiöiden toimiluvista pää
tettäisiin korkeammalla taholla kuin esimerkik
si luottolaitosten toimiluvista. Työeläkevakuu
tusta ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta kos
kevat toimiluvat, joita myönnettäessä lupavi
ranomainen voisi käyttää laajempaa harkintaa, 
jäisivät näitä vakuutuslajeja koskevan erityis
lainsäädännön mukaan edelleen valtioneuvos
ton päätettäviksi. 

Kuten aikaisemminkin, toimilupa myönnet
täisiin vakuutusluokittain ja luokkaryhmittäin, 
jollei hakija haluaisi toimiluvan kattavan vain 
osaa johonkin vakuutusluokkaan kuuluvista 
riskeistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimilupa olisi 
voimassa Euroopan talousalueella, kuten kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin 5 artikla ja 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin 4 artikla 
edellyttävät, eikä sitä edes hakijan pyynnöstä 
voitaisi rajata pienemmälle maantieteelliselle 
alueelle. Toimilupa oikeuttaisi kolmansiin di
rektiiveihin sisältyvän yhden toimiluvan peri
aatteen mukaisesti harjoittamaan muissa Eu
roopan talousalueeseen kuuluvissa valtiossa va
kuutusliikettä sekä sijoittautumisoikeuden että 
palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden perus
teella. Vakuutusyhtiölle voitaisiin myös myön
tää hakemuksesta alueellisesti rajoittamaton 
toimilupa. 

ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 ja 
siihen liitettyjen lausumien johdosta pykälään 
lisättäisiin 3 momentti, jonka mukaan asetuk
sella voitaisiin säätää, ettei toimilupa oikeuttai
si harjoittamaan vahinkovakuutusliikettä sijoit
tautumisoikeuden tai palvelujen vapaan tarjoa
misen oikeuden perusteella 2 momentissa tar
koitetulla tavalla niissä ETA-valtioissa, jotka 
eivät soveltaisi suomalaisiin vahinkovakuutus
yhtiöihin kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin periaatteita. Kuten Suomi lausumassaan 
ilmoitti, lähtökohtana olisi, että kolmannen 
direktiivin säännöksiä sovellettaisiin vastavuo
roisuuden pohjalta kaikkien sitä haluavien val
tioiden kanssa. Täten 3 momentissa säädetty 
rajoitus koskisi suomalaisten vakuutusyhtiöi
den toimintaa niissä EY:n jäsenvaltioissa, jotka 
eivät olisi halukkaita vastavuoroisuuden poh
jalta soveltamaan Suomeen kolmatta vahinko
vakuutusdirektiiviä. 

Pykälän 4 momenttiin sisältyy selvitys siitä, 
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mitä toimilupahakemukseen on liitettävä. Toi
mintasuunnitelman lisäksi hakemukseen olisi 
liitettävä 'selvitys niistä henkilöistä, joiden 
omistus vå,kuutu,syhtiössä olisi vähintään kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin ja kolman
nen henkivakuutusdirektiivin 1 artiklan g ala
kohdassa määritellyn määräosuuden suuruinen 
eli 10 prosenttia vakuutusyhtiön osake- tai 
takuupääomasta taikka kaikkien osakkeiden 
tai takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä. 
Myös pienempi omistusosuus voitaisiin katsoa 
määräosuudeksi ( qualifying holding), jos se 
toisi mukanaan mahdollisuuden vaikuttaa mer
kittävästi vakuutusyhtiön johtamiseen. Tämä 
säännös perustuu kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin 8 artik1aan ja kolmannen henki
vakuutusdirektiivin 7 artiklaan. 

Lisäksi hakemukseen olisi liitettävä selvitys 
vakuutusyhtiön aiotuista hallituksen jäsenistä 
ja toimitusjohtajasta, jotta sosiaali- ja terveys
ministeriö voisi luvan myöntämistä harkittaes
sa tarkistaa, että vakuutusyhtiö on kolmannen 
vahinkovakuutusdirektiivin 6 artiklan ja kol
mannen henkivakuutusdirektiivin 5 artiklan 
mukaisesti sellaisten henkilöiden tehokkaasti 
johtama, joilla on asianmukainen ammattipä
tevyys ja kokemus. 

Pykälän 5 momentin mukaan vakuutusyhti
ön olisi haettava toimiluvan laajentamista, jos 
yhtiö haluaisi laajentaa toimintaansa sellaisiin 
vakuutusluokkiin, joiden harjoittamiseen sille 
ei ole myönnetty toimilupaa tai jos yhtiö 
haluaisi poistaa toimiluvasta maantieteellisen 
toimialuerajoituksen. 

Pykälän 6 momentti vastaisi sisällöltään ny
kyisen lain 4 momenttia. 

4 §. Pykälän 5 momentti vastaa sisällöltään 
nykyisen lain 2 §:n 2 momenttia. Säännös sopii 
sisältönsä puolesta paremmin 4 §:n yhteyteen. 

5 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
6 artiklassa ja kolmannen henkivakuutusdirek
tiivin 5 artiklassa säädetään niistä vaatimuksis
ta, jotka vakuutusyrityksen tulee vähintään 
täyttää, jotta sille voitaisiin myöntää toimilupa. 
Yhtenä vaatimuksena on, että vakuutusyhtiön 
on oltava sellaisten henkilöiden tehokkaasti 
johtama, joilla on asianmukainen ammattipä
tevyys ja kokemus. 

Lisäksi edellä mainittuihin artikloihin sekä 
kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 8 artik
laan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 7 
artiklaan sisältyy säännökset siitä, millä perus
teella toimilupa voidaan evätä. Kolmannen 
vahinkovakuutusdirektiivin 8 artiklan ja koi-
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mannen henkivakuutusdirektiivin 7 artiklan 
mukaan toimivaltaisten viranomaisten on evät
tävä toimilupa, jos, ottaen huomioon vakuu
tusyrityksen vakaan ja varovaisen johtamisen 
tarve, viranomainen ei ole tyytyväinen vakuu
tusyrityksen niiden osakkaiden tai jäsenten 
pätevyyteen, jotka aikovat hankkia perustetta
vasta vakuutusyhtiöstä määräosuuden. Kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin 6 artiklan 
ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 5 artik
lan mukaan toimiluvan myöntämistä koskeviin 
säännöksiin ei saa sisältyä vaatimusta, että 
toimilupahakemusta käsiteltäessä on otettava 
huomioon markkinoiden taloudelliset tarpeet. 

Pykälän 1 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi vastaamaan edellä mainittuja vaatimuk
sia. 

Vakuutusyhtiölle olisi 1 momentin mukaan 
myönnettävä toimilupa, jos aiotusta vakuutus
liikkeestä tai niistä osakkaista, jotka omistaisi
vat 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
määräosuuden vakuutusyhtiöstä, saadun selvi
tyksen perusteella voitaisiin arvioida vakuutus
yhtiön noudattavan tulevassa toiminnassaan 
terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita. 

Muiden kuin TEL-vakuutusyhtiön toimilu
van ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
harjoittamiseen annettavan toimiluvan myöntä
misessä ehdotetaan siis luovuttavan vakuutus
toiminnan terveen kehityksen vaarantumisesta 
toimiluvan epäämisen edellytyksenä. Tämä 
merkitsisi toimiluvan myöntämisessä käytetyn 
harkintaoikeuden kaventamista jonkin verran 
nykyisestä. Toimilupa tulisi myöntää, jos va
kuutusyhtiön asiantuntemuksen ja voimavaro
jen voitaisiin katsoa olevan riittäviä luotettavia 
ja vakavaraisuusvaatimukset täyttäviä toimin
nan harjoittamiseen. Harkinnassa ei sen sijaan 
enää arvioitaisi perustettavan vakuutusyhtiön 
toiminnan vaikutusta Suomessa harjoitettavan 
vakuutustoiminnan kehitykseen ja muihin alal
la toimiviin vakuutusyhtiöihin. 

Nykyisen käytännön mukaisesti sosiaali- ja 
terveysministeriö ei voisi toimilupaa myöntäes
sään harjoittaa tarkoituksenmukaisuusharkin
taa. Ministeriö ei voisi siis evätä toimilupaha
kemusta sillä perusteella, että ministeriön käsi
tyksen mukaan markkinoilla on jo riittävä 
määrä vakuutusyhtiöitä tai että uuden vakuu
tusyhtiön perustaminen vaikeuttaisi toiminnas
sa olevien vakuutusyhtiöiden kilpailuasemaa. 
Koska ministeriön päätökseen toimiluvan epää
misestä ei sisältyisi tarkoituksenmukaisuushar-

kintaa, hakijalla olisi aina oikeus valittaa epä
ävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oi
keuteen. 

Edellä mainituista kolmansien direktiivien 
vakuutusyhtiön johdon pätevyyttä koskevien 
säännösten vuoksi 1 momentin johtolauseeseen 
lisättäisiin myös säännös, jonka mukaan toimi
lupa voitaisiin evätä, jollei vakuutusyhtiön ai
ottu johto täyttäisi sille 7 luvussa asetettuja 
pätevyysvaatimuksia. 

Sen sijaan 1 momentin peruspääomaa kos
kevat vaatimukset ehdotetaan säilytettäviksi 
ennallaan, paitsi että TEL-vakuutusyhtiöltä 
vaadittavasta peruspääomasta säädettäisiin 
työntekijäin eläkelaissa ja lakisääteistä tapatur
mavakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden 
peruspääomasta vastaavasti tapaturmavakuu
tuslaissa. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavan vakuutusyhtiön peruspääoma eh
dotetaan lisäksi korotettavaksi 14 miljoonaan. 

Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi uusi 
4 momentti, jossa todettaisiin, että lakisäätei
sen eläkevakuutuksen ja lakisääteisen tapatur
mavakuutuksen harjoittamiseen annettavien 
toimilupien myöntämisestä säädettäisiin näitä 
vakuutuslajeja koskevassa erityislainsäädän
nössä. 

5 a §. Pykälään on tehty ainoastaan toimilu
van myöntämisestä vastaavan viranomaisen 
muuttumisesta johtuvia muutoksia. Pykälän 
asiallinen sisältö säilyisi muutoin ennallaan. 

10 §. Pykälän 1 momentin 4 kohdan viittaus
ta ehdotetaan oikaistavaksi vastaamaan muu
tettua 5 §:ää ja samalla viittaukseen sisältynyt 
virhe ehdotetaan korjattavaksi. Rahana olisi 
oltava maksettu vähintään puolet 5 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua peruspääomaa vastaavas
ta määrästä. 

2 a luku. Ensivakuutustoiminnan harjoitta
minen ulkomailla 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 a luku, 
joka sisältäisi säännökset siitä, miten suomalai
nen vakuutusyhtiö voi aloittaa ensivakuutustoi
minnan harjoittamisen jossakin muussa Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa joko 
sijoittautumisoikeuden (2-7 ja 16 §) tai vakuu
tuspalvelujen vapaan tarjonnan (9-15 ja 18 §) 
perusteella. Lisäksi luvun 16 §:ssä säädettäisiin 
menettelystä perustettaessa edustusto Euroo-
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pan talousalueen ulkopuoliseen valtioon. Lu
vun 17 §:ssä ehdotetaan asetettavaksi vakuutus
yhtiölle velvollisuus ilmoittaa esimerkiksi ulko
maisen tytäryhtiön perustamisesta tai hankin
nasta. 

Luvulla toteutetaan kolmannen vahinkova
kuutusdirektiivin ja kolmannen henkivakuutus
direktiivin mukainen yhden toimiluvan periaate 
kotimaisten yhtiöiden osalta. Tämä periaate ei 
kuitenkaan koskisi suomalaisten vakuutusyh
tiöiden vahinkovakuutustoimintaa niissä ETA
valtioissa, jotka eivät vastavuoroisesti soveltaisi 
Suomeen kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä. 

Koska edellä mainitut direktiivit säätelevät 
vain ensivakuutusliikettä, ei 2 a luku myöskään 
koskisi jälleenvakuutustoiminnan harjoittamis
ta ulkomailla. Sen harjoittamisen aloittamisen 
edellytykset määräytyvät kunkin kohdevaltion 
kansallisen lainsäädännön perusteella. 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan suomalais
ten vakuutusyhtiöiden muissa ETA-valtioissa 
sijoittautumisoikeuden perusteella harjoitta
maan ensivakuutustoimintaan sovellettaisiin 
pääsääntöisesti luvun 2-7 §:n säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vahinkovakuu
tusyhtiön sijoittautumisoikeuden perusteella 
harjoittamaan ensivakuutustoimintaan ETA
valtiossa, joka ei vastavuoroisesti sovella Suo
meen kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, so
vellettaisiin luvun 3--7 §:n sijasta 16 §:n sään
nöksiä. 

2 §. Pykälässä määriteltäisiin se, mitä tässä 
laissa tarkoitetaan 1 §:ssä mainitulla ensivakuu
tustoiminnan harjoittamisella sijoittautumisoi
keuden nojalla. 

Pykälän 1 momentin mukaan ensivakuutus
toiminnan harjoittamisena sijoittautumisoikeu
den perusteella tarkoitettaisiin kiinteän toimi
paikan perustamista Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaan muuhun valtioon kuin Suomeen. 
Vakuutusyhtiön ulkomaista toimipaikkaa kut
suttaisiin tässä laissa yhdenmukaisesti ulkomai
sista vakuutusyhtiöistä annettavan lain kanssa 
edustustoksi. Tytäryhtiön perustaminen ulko
maille tai sen hankkiminen ulkomailta ei sen 
sijaan olisi vakuutustoiminnan harjoittamista 
sijoittautumisoikeuden nojalla, koska kyseessä 
on tällöin erillinen oikeushenkilö eikä vakuu
tusyhtiön edustusto. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan määritel
täväksi kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
1 artiklan ja kolmannen henkivakuutusdirektii
vin l artiklan määritelmien mukaisesti edustus
ton käsite. Edustustona pidettäisiin jossakin 

toisessa valtiossa olevaa asioimistoa ja sivu
konttoria. Momentissa tarkoitettu edustusto 
olisi myös muu toimisto, jota hoitaisi vakuu
tusyhtiön oma henkilökunta. Lisäksi muita 
pysyvän edustuksen muotoja pidettäisiin edus
tustona, jos kyseessä olisi pysyvä toiminta 
suomalaisen vakuutusyhtiön lukuun asioimis
ton tapaan ja kyseistä toimintaa hoitaisi itse
näisesti toimiva henkilö, jonka tehtävänä olisi 
jatkuva toiminta yhtiön lukuun. 

3 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin mukai
sesta yhden toimiluvan periaatteesta seuraa, 
että vakuutusyhtiö ei enää vastaisuudessa aiko
essaan harjoittaa ensivakuutustoimintaa jossa
kin toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu
vassa valtiossa tarvitse erillistä toimilupaa tä
män valtion viranomaiselta. Vakuutustoimin
nan harjoittaminen sijoittautumisoikeuden no
jalla toisessa jäsenvaltiossa edellyttää kuitenkin 
kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja kol
mannen henkivakuutusdirektiivin 32 artiklan 
mukaan ilmoituksen tekemistä vakuutusyhtiön 
kotivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavalle 
viranomaiselle. Tämän mukaisesti ehdotetaan 
pykälän 1 momentissa asetettavaksi vakuutus
yhtiölle velvollisuus ilmoittaa sosiaali- ja terve
ysministeriölle, jos vakuutusyhtiö aikoo perus
taa edustuston Euroopan talousalueelle. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin 32 artik
lassa säädetään niistä tiedoista, jotka on liitet
tävä viranomaisille tehtävään edustuston perus
tamista koskevaan ilmoitukseen. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaan direktiivien mukaisesti 
säädettäväksi ilmoitukseen liitettävistä tiedois
ta. 

a) Sosiaali- ja terveysministeriölle tehtävään 
edustuston perustamista koskevaan ilmoituk
seen olisi liitettävä selvitys siitä, mihin Euroo
pan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tai 
valtioihin edustusto on tarkoitus perustaa. 

b) Ilmoitukseen olisi liitettävä toimintasuun
nitelma, josta ilmenee aiotun toiminnan laatu, 
kuten esimerkiksi ne vakuutusluokat, joiden 
mukaista toimintaa edustustosta käsin on tar
koitus harjoittaa. Lisäksi toimintasuunnitel
massa olisi selvitettävä, miten perustettavan 
edustuston hallinto on tarkoitus järjestää. 

c) Ilmoituksesta olisi käytävä ilmi myös pe
rustettavan edustuston osoite. Osoitteen on 
oltava sama, johon myös kaikki edustuston 
pääasiamiehelle osoitetut yhteydenotot voidaan 
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toimittaa ja josta viranomainen voi saada 
valvontaa varten tarvittavia tietoja. 

d) Kohdan mukaan ilmoitukseen olisi liitet
tävä selvitys edustuston pääasiamiehestä eli 
valtuutetusta asiamiehestä, jolla on oikeus 
edustaa yhtiötä kaikissa edustuston toiminnas
ta jobtuvissa oikeussuhteissa. 

e) Jos vakuutusyhtiö aikoisi harjoittaa edus
tustosia käsin liikennevakuutusta eli vahinko
vakuutusluokkaan 10 kuuluvaa muuta vakuu
tusta kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuutusta, 
olisi sosiaali- ja terveysministeriölle tehtävään 
ilmoitukseen liitettävä selvitys siitä, että vakuu
tusyhtiö on liittynyt jäseneksi edustuston sijain
tivaltion kansalliseen liikennevakuutustoimis
toon ja mahdolliseen kyseisen valtion kansalli
seen takuurahastoon. 

f) Kohdan mukaan ilmoitukseen olisi liitet
tävä laskelma siitä, että vakuutusyhtiö täyttää 
lain 11 luvun toimintapääomaa koskevat vaa
timukset. 

4 §. Pykälässä ehdotetaan kolmannen vahin
kovakuutusdirektiivin ja kolmannen henkiva
kuutusdirektiivin 32 artiklan säännösten mu
kaisesti säädettäväksi sosiaali- ja terveysminis
teriön tehtävistä sen jälkeen, kun vakuutusyh
tiö on ilmoittanut aikomuksestaan perustaa 
edustusto johonkin ulkomaiseen ETA-valtioon 
sekä valitusoikeudesta tilanteessa, jolloin minis
teriö ei ole toiminut säädetyssä määräajassa. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriölle asetettaisiin kolmen kuu
kauden määräaika, jonka kuluessa ministeriön 
olisi lähetettävä edustuston sijaintivaltion va
kuutustarkastuksesta vastaavalle viranomaisel
le tieto suomalaisen vakuutusyhtiön aikomuk
sesta perustaa edustusto kyseiseen valtioon. 
Kolmen kuukauden määräaika laskettaisiin sii
tä, kun ministeriö sai vakuutusyhtiöltä 3 §.n 1 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen sekä kaik
ki 3 §:ssä tarkoitetut tiedot. Ministeriön tulisi 
lisäksi ilmoittaa asianomaiselle vakuutusyhtiöl
le siitä, milloin tiedot edustuston sijaintivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalle viranomai
selle on lähetetty. 

Pykälän 2 momentin mukaan ministeriön 
olisi liitettävä edustuston sijaintivaltion vakuu
tustarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle lä
hetettäviin tietoihin myös todistus siitä, että 
vakuutusyhtiö, ottaen huomioon suunniteltu 
toiminta, täyttää lain 11 luvun toimintapää
omaa koskevat vaatimukset. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi niistä tilanteista, joissa sosiaali- ja terve-

ysministeriö ei ole 1 §:n mukaisessa kolmen 
kuukauden määräajassa lähettänyt edustuston 
perustamista koskevia tietoja edustuston sijain
tivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavalle vi
ranomaiselle ja ilmoittanut tietojen lähettämi
sestä vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö voisi täl
löin tehdä valituksen, jonka katsottaisiin tällai
sessa tilanteessa kohdistuvan ministeriön hyl
käävään päätökseen. Valituksen voisi tehdä, 
kunnes ministeriö on päättänyt tietojen lähet
tämisestä. Ministeriön olisi ilmoitettava vali
tuksen vireilletulon jälkeen antamastaan pää
töksestä valitusviranomaiselle, joka ottaisi sen 
huomioon valituskäsittelyssään. Valituksen te
kemisestä ja käsittelystä olisi muutoin soveltu
vin osin voimassa, mitä muutoksenhausta hal
lintoasioissa annetussa laissa (154/50) sääde
tään. 

5 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 32 ar
tiklan säännösten mukaisesti pykälässä ehdote
taan, että sosiaali- ja terveysministeriö voisi 
kieltäytyä edustuston perustamista koskevien 
tietojen lähettämisestä edustuston sijaintivalti
on vakuutustarkastuksesta vastaavalle viran
omaiselle, jos ministeriö katsoisi, että vakuu
tusyhtiön vakavaraisuus ei olisi aiotun toimin
nan laatu huomioon ottaen riittävä tai sen 
hallinto asianmukaisesti järjestetty. Edellä mai
nittujen direktiivien 32 artiklan mukaan toimi
valtaisen viranomaisen epäilys siitä, ettei va
kuutusyhtiön taloudellinen tila ole riittävä, 
antaa viranomaiselle oikeuden kieltäytyä tieto
jen lähettämisestä. Tästä syystä pykälässä pu
hutaankin vakuutusyhtiön toimintapääoman 
sijasta laajemmin vakuutusyhtiön vakavarai
suudesta, jolloin ministeriö voi katsoa vakava
raisuuden olevan riittämätön suunniteltuun toi
mintaan ulkomailla, vaikka vakuutusyhtiö 
täyttääkin 11 luvun toimintapääomaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Tietojen lähettämisestä 
voitaisiin kieltäytyä myös silloin, kun ministe
riö katsoisi, ettei vakuutusyhtiön johto tai 
edustuston pääasiamies täyttäisi yhtiön johdol
le lain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa asetettuja 
vaatimuksia. Edustustoa ei voitaisi perustaa, 
jos ministeriö kieltäytyy edustuston perustamis
ta koskevien tietojen lähettämisestä. 

6 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, milloin pe
rustettava edustusto voisi aloittaa toimintansa. 
Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja kol
mannen hankivakuutusdirektiivin 32 artiklan 
mukaan sen jäsenvaltion toimivaltaisen viran
omaisen, johon edustusto on tarkoitus perus-
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taa, on kahden kuukauden kuluessa saatuaan 
vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaavalta viranomaiselta tiedon edus
tuston perustamisesta, ilmoitettava kotivaltion 
viranomaiselle ne mahdolliset ehdot, joita ylei
sen edun vuoksi on noudatettava harjoitettaes
sa vakuutustoimintaa siinä valtiossa. Edustusto 
voi aloittaa toimintansa, kun vakuutusyhtiö on 
kotivaltionsa valvontaviranomaisen välityksellä 
saanut edustuston sijaintivaltion viranomaiselta 
tiedon tällaisista yleisistä ehdoista. Tämän mu
kaisesti pykälässä esitetään, että edustusto voisi 
aloittaa toimintansa, kun sosiaali- ja terveys
ministeriö on ilmoittanut vakuutusyhtiölle 
edustuston sijaintivaltion valvontaviranomai
sen vastauksesta. 

Ellei tietoa mahdollista ehdoista ole saatu 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sosiaali
ja terveysministeriö ilmoitti vakuutusyhtiölle 
4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen lähettämisestä 
edustuston sijaintivaltion viranomaiselle, voi 
edustusto aloittaa tästä huolimatta toimintansa 
sanotun määräajan kuluttua. 

7 §. Pykälässä säädettäisiin menettelystä, jota 
noudattaen vakuutusyhtiön tulisi ilmoittaa vi
ranomaisille edustuston perustamista koskevas
sa ilmoituksessa annettujen tietojen muutoksis
ta. Pykälän mukaan 3 §:n 2 momentin b - d 
kohdassa tarkoitettuihin selvityksiin sisältyvien 
tietojen muutoksista olisi ilmoitettava kirjalli
sesti sosiaali- ja terveysministeriölle sekä edus
tuston sijaintivaltion vakuutustarkastuksesta 
vastaavalle viranomaiselle vähintään kuukautta 
ennen aiotun muutoksen tekemistä. Ministeri
ön olisi tällöin soveltuvin osin noudatettava 4 
tai 5 §:ssä säädettyä menettelyä, eikä edustusto 
ennen tämän menettelyn loppuunsaattamista 
voisi muuttaa toimintaansa ilmoituksen mukai
seksi. Jos ministeriö ei 5 §:n mukaisesti kieltäy
tyisi muutosilmoituksen lähettämisestä, ilmoi
tuksen mukainen toiminta voitaisiin aloittaa 
viimeistään 6 §:ssä säädetyn ajan kuluttua. 

8 §. Pykälän 1 momentin mukaan suomalais
ten vakuutusyhtiöiden muissa ETA-valtioissa 
palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden perus
teella harjoittamaan ensivakuutustoimintaan 
sovellettaisiin pääsääntöisesti luvun 9-15 §:n 
säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vahinkovakuu
tusyhtiön palvelujen vapaan tarjonnan perus
teella harjoittamaan ensivakuutustoimintaan 
ETA-valtiossa, joka ei vastavuoroisesti sovella 
Suomeen kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, 

sovellettaisiin luvun 11-15 §:n sijasta 18 §:n 
säännöksiä. 

9 §. Käsite "vakuutuspalvelujen vapaa tar
jonta" määritellään vahinkovakuutusten osalta 
toisen vahinkovakuutusdirektiivin 12 artiklan 1 
kohdassa, jossa edelleen viitataan direktiivin 2 
artiklan d alakohtaan. Henkivakuutuspalvelu
jen vapaa tarjonta määritellään kolmannen 
henkivakuutusdirektiivin 1 artiklan f alakoh
dassa ja toisen henkivakuutusdirektiivin 2 ar
tiklan e alakohdassa. Koska käsite määritel
lään eri tavalla vahinkovakuutusdirektiivissä 
kuin henkivakuutusdirektiiveissä, joudutaan 
käsite "vakuutuspalvelujen vapaa tarjonta" 
määrittelemään pykälässä erikseen henki- ja 
vahinkovakuutusta varten. 

Pykälän 1 kohdan mukaan vahinkovakuu
tuksessa vakuutuspalvelujen vapaalla tarjon
nalla tarkoitettaisiin sitä, että vakuutusyhtiö 
muussa kuin siinä valtiossa, jossa palveluja 
tarjotaan, olevasta vakuutusyhtiön kiinteästä 
toimipaikasta käsin tekee vahinkovakuutusso
pimuksen, joka liittyy palvelujen tarjoaruisval
tiossa sijaitsevaan riskiin. Vakuutuspalvelujen 
vapaalla tarjonnalla tarkoitettaisiin siten esi
merkiksi sitä, että suomalainen vakuutusyhtiö 
Suomesta tai yhtiön Ruotsissa sijaitsevasta 
edustustosta käsin tekisi Ranskassa harjoitetun 
markkinoinnin perusteella syntyneen vahinko
vakuutussopimuksen, joka liittyisi Ranskassa 
sijaitsevaan riskiin. 

Henkivakuutuspalvelujen vapaa tarjonta 
määriteltäisiin pykälän 2 ja 3 kohdassa. Pykä
län 2 kohdan mukaan pidettäisiin toimintaa 
vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan harjoit
tamisena, jos suomalainen vakuutusyhtiö joko 
Suomesta tai jossakin ulkomaisessa ET A-valti
ossa olevasta edustustostaan käsin tekisi hen
kivakuutussopimuksen siinä valtiossa, jossa 
palveluja tarjotaan, vakinaisesti asuvan luon
nollisen henkilön kanssa. 

Pykälän 3 kohdan mukaan oikeushenkilöi
den kanssa tehdyt henkivakuutussopimukset 
katsottaisiin kuuluviksi vakuutuspalvelujen va
paan tarjonnan piiriin, jos henkivakuutus liit
tyisi oikeushenkilön toimipaikkaan siinä valti
ossa, jossa palveluja tarjotaan. 

10 §. Pykälässä ehdotetaan toisen vahinkova
kuutusdirektiivin 2 artiklan d alakohdan sana
muodon mukaisesti määriteltäväksi 9 §:n 1 
kohdassa tarkoitettu riskin sijaintivaltio. Pykä
lää sovellettaisiin vain vahinkovakuutukseen. 
Henkivakuutuksen osalta vastaava määrittely 
sisältyy 9 §:n 2 ja 3 kohtaan. 
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Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan riski 
sijaitsee siinä valtiossa, jossa palveluja tarjo
taan, jos kyseessä on tässä valtiossa sijaitseva 
omaisuus ja vakuutuksen kohteena on kiinteis
tö tai rakennus taikka rakennus irtaimistoi
neen. Irtaimiston on kuitenkin oltava vakuu
tettu samalla vakuutussopimuksella. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaisesti 
katsottaisiin kulkuneuvon ollessa vakuutuksen 
kohteena riskin sijaitsevan siinä valtiossa, jossa 
palveluja tarjotaan, jos kyseessä on tässä val
tiossa rekisteröity kulkuneuvo. Kulkuneuvolla 
tarkoitettaisiin esimerkiksi moottoriajoneuvoja, 
moottoriveneitä, kauppamerenkulkuun käytet
täviä aluksia ja ilma-aluksia. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
matkaan tai lomaan liittyvien riskien katsottai
siin sijaitsevan siinä valtiossa, jossa palveluja 
tarjotaan, jos kyseessä on enintään neljäksi 
kuukaudeksi otettu vakuutus ja vakuutussopi
mus on tehty tässä valtiossa. Kyseessä on siis 
lyhyeksi ajaksi tehty matkavakuutus. 

Pykälän 2 momentin mukaan muissa kuin 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa riski si
jaitsisi siinä valtiossa, jossa palveluja tarjotaan, 
jos vakuutuksenottajalla olisi siellä vakinainen 
asuinpaikka, tai, jos vakuutuksenottaja on oi
keushenkilö, tällä olisi siellä toimipaikka, jo
hon vakuutus liittyy. Säännös tulisi sovelletta
vaksi esimerkiksi silloin, kun siinä valtiossa, 
jossa palveluja tarjotaan, asuva henkilö tekisi 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan loma-asun
tonsa irtaimistoa koskevan vakuutussopimuk
sen. 

11 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 34 ar
tiklassa säädetään siitä, miten vakuutusyhtiön 
on toimittava, jos se aikoo harjoittaa vakuu
tustoimintaa toisessa jäsenvaltiossa palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella. Näiden 
säännösten mukaisesti ehdotetaan pykälän 1 
momentissa säädettäväksi, että vakuutusyhtiön 
tulee ennen vakuutuspalvelujen vapaan tarjon
nan aloittamista tehdä sosiaali- ja terveysminis
teriölle ilmoitus, jossa selvitetään, missä valti
oissa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa on 
tarkoitus harjoittaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitukseen 
olisi liitettävä selvitys siitä, mitä riskejä suun
niteltu vakuutuspalvelujen vapaa tarjonta kos
kisi, sekä laskelma siitä, että vakuutusyhtiö 
täyttää lain 11 luvun toimintapääomaa koske
vat vaatimukset. 

12 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 

ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 35 ar
tiklan säännösten mukaisesti pykälässä säädet
täisiin sosiaali- ja terveysministeriön velvolli
suudesta lähettää kuukauden kuluessa 11 §:ssä 
tarkoitetusta ilmoituksesta sen valtion vakuu
tustarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle, 
jossa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
aiotaan harjoittaa, tieto vakuutusyhtiön aiko
muksesta aloittaa vakuutuspalvelujen vapaa 
tarjonta tuossa valtiossa. Lisäksi ministeriölle 
asetettaisiin velvollisuus ilmoittaa vakuutusyh
tiölle tietojen lähettämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan ministeriön 
olisi liitettävä lähetettäviin tietoihin todistus 
siitä, että vakuutusyhtiö, ottaen huomioon 
suunniteltu toiminta, täyttäisi 11 luvun toimin
tapääomaa koskevat vaatimukset. Lisäksi il
moitukseen olisi liitettävä selvitys siitä, minkä 
vakuutusluokkien mukaista toimintaa vakuu
tusyhtiöllä olisi oikeus harjoittaa, sekä selvitys 
niistä riskeistä, joita aiottu toiminta koskisi. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan luvun 
4 §:n 3 momentin mukaisesti säädettäväksi sii
tä, että mikäli ministeriö ei olisi lähettänyt 
tietoja yhden kuukauden määräajassa, hakija 
voisi tehdä valituksen, jonka katsottaisiin täl
löin kohdistuvan epäävään päätökseen. 

13 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi sosiaali- ja terveysministeriön mah
dollisuudesta kieltäytyä lähettämästä tietoja 
vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan aloitta
misesta. Ministeriö voisi kieltäytyä tietojen 
lähettämisestä, jos sillä olisi syytä epäillä va
kuutusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttä, 
hallinnon asianmukaisuutta tai sitä, ettei va
kuutusyhtiön johto täytä yhtiön johdolle 7 
luvun 3 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuk
sia. Ministeriön kieltäytymisperusteet olisivat 
siis tältä osin samat kuin 5 §:ssä ministeriön 
kieltäytyessä lähettämästä edustuston perusta
mista koskevia tietoja edustuston sijaintivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalle viranomai
selle. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuspal
velujen vapaata tarjontaa ei voitaisi aloittaa, 
jos ministeriö on kieltäytynyt lähettämästä 
11 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

14 §. Pykälässä ehdotetaan kolmannen va
hinkovakuutusdirektiivin ja kolmannen henki
vakuutusdirektiivin 35 artiklan säännösten mu
kaisesti säädettäväksi siitä määräajasta, jossa 
vakuutusyhtiö voisi aloittaa vakuutuspalvelu
jen vapaan tarjonnan. Pykälän mukaan vapaa 
tarjonta voitaisiin aloittaa heti sen jälkeen, kun 
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vakuutusyhtiö on saanut sosiaali- ja terveysmi
nisteriöitä ilmoituksen siitä, että ministeriö on 
lähettänyt vapaan tarjonnan aloittamista kos
kevat tiedot sen valtion vakuutustarkastuksesta 
vastaavalle viranomaiselle, jossa vakuutuspal
velujen vapaata tarjontaa aiotaan harjoittaa. 

15 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi me
nettelytavasta, jota noudatettaisiin silloin, kun 
11 §:ssä mainitun ilmoituksen tiedoissa tapah
tuu muutoksia. Säännös vastaa kolmannen 
vahinkovakuutusdirektiivin ja kolmannen hen
kivakuutusdirektiivin 36 artiklan säännöksiä. 

16 §. Voimassa olevassa laissa ei ole sään
nöksiä edustuston perustamisesta ulkomaille. 
Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja kol
mannen henkivakuutusdirektiivin säännösten 
mukaisesti 1-7 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi 
menettelystä perustettaessa edustusto Euroo
pan talousalueeseen kuuluvaan valtioon. Kos
ka sosiaali- ja terveysministeriön valvontateh
tävän kannalta on perusteltua säännellä myös 
edustuston perustamisesta Euroopan talous
alueen ulkopuolisiin valtioihin, ehdotetaan py
kälässä noudatettavaksi vastaavaa menettelyä 
kuin perustettaessa edustusto Euroopan talous
alueeseen kuuluvaan valtioon. Perustettaessa 
edustusto sellaiseen valtioon, joka ei kuulu 
Euroopan talousalueeseen, on lisäksi luonnol
lisesti noudatettava kyseisen valtion säännök
siä, jotka koskevat ulkomaisen vakuutusyhtiön 
oikeutta harjoittaa vakuutustoimintaa kyseises
sä valtiossa. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyhti
ön olisi aikoessaan perustaa edustusto valtioon, 
joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen ilmoi
tettava asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle 
ennen edustuston perustamista. Ilmoitukseen 
olisi soveltuvin osin liitettävä tämän luvun 
3 §:ssä säädetyt tiedot. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi kolmen kuukauden ku
luessa 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta 
kieltää edustuston perustamisen, jos sillä on 
syytä epäillä vakuutusyhtiön vakavaraisuuden 
riittävyyttä ja hallinnon asianmukaisuutta. 
Edustuston perustaminen voitaisiin kieltää 
myös silloin, jos vakuutusyhtiön johto tai 
edustuston pääasiamies eivät täytä yhtiön joh
dolle 7 luvun 3 §:n 2 momentissa asetettuja 
vaatimuksia. 

Kuten edellä 1 §:n 2 momentissa säädetään, 
sovellettaisiin 16 §:ää myös suomalaisen vahin
kovakuutusyhtiön aikoessa perustaa edustus-

ton sellaiseen ETA-valtioon, joka ei noudata 
Suomen osalta kolmannen vahinkovakuutusdi
rektiivin säännöksiä. 

17 §. Voimassa olevan lain mukaan sosiaali
ja terveysministeriö ei ilman erityistä pyyntöä 
saa tietoja suomalaisten vakuutusyhtiöiden ul
komaisista tytäryhtiöistä. Ministeriön tiedon
saannin ja seurannan helpottamiseksi ehdote
taan tämän vuoksi, että vakuutusyhtiön tulisi 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on 
esimerkiksi perustanut ulkomaisen tytäryhtiön 
tai hankkinut ulkomaisen vakuutusyhtiön 
osakkeita määrän, jonka johdosta ulkomaisesta 
vakuutusyhtiöstä tulee vakuutusyhtiön tytäryh
tiö, ilmoittaa hankinnasta sosiaali- ja terveys
ministeriölle. 

18 §. Kuten edellä 8 §:n 2 momentissa sääde
tään, noudatettaisiin tämän pykälän säännök
siä suomalaisen vahinkovakuutusyhtiön niissä 
valtioissa, jotka eivät sovella Suomen osalta 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, harjoit
tamaan vakuutuspalvelujen vapaaseen tarjon
taan. Pykälä vastaa asialliselta sisällöltään voi
massa olevan vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n 5 
momenttia, joten tältä osin menettely säilyisi 
ennallaan. Voimassa olevan lain edellä mainit
tu säännös perustuu toisen vahinkovakuutusdi
rektiivin 14 artiklaan. 

3 luku. Vakuutusyhtiön osakkuus 

2 a-2 c §. Lain 3 luvun muuttamisen yhtey
dessä ehdotetaan myös pykälien numerointia 
uudistettavaksi. Tämä toteutetaan kumoamalla 
luvun 2 a-2 c §, muuttamalla luvun 3 ja 4 §:ä 
sekä lisäämällä lukuun uusi 5-9 §. Luvun 2 a 
-2 c §:ään sisältyvät säännökset korvataan lu
vun 3-5 ja 7 §:n säännöksillä. 

3 §. Vakuutusyhtiölakiin lisättiin keväällä 
1991 niin sanottua laadullista omistajakontrol
lia koskevat säännökset. ETA-sopimuksen joh
dosta vakuutusyhtiölain muuttamisesta vuonna 
1993 annetussa laissa näitä säännöksiä täsmen
netään eräiltä osin vastaamaan kolmannen 
vahinkovakuutusdirektiivin ja kolmannen hen
kivakuutusdirektiivin säännöksiä sekä finanssi
ryhmäkomitean mietinnössään (komiteanmie
tintö 1991:31) esittämiä ehdotuksia. 

Ehdotettu 3 §:n säännös korvaa voimassa 
olevan lain 2 a §:n säännöksen. Pykälän 1 
momentin säännöstä ehdotetaan nyt täsmen-
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nettäväksi kolmannen vahinkovakuutusdirek
tiivin 15 artiklan ja kolmannen henkivakuutus
direktiivin 14 artiklan mukaisesti. Näiden mu
kaan ilmoitusvelvollisuus syntyy aiotun omis
tuksen ollessa vähintään 10 prosenttia vakuu
tusyhtiön osake- tai takuupääomasta taikka 
niin suuri, että se vastaa vähintään 10 prosent
tia kaikkien osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä tai jos omistus muu
toin oikeuttaa käyttämään 10 prosentin omis
tukseen rinnastettavaa tai muuten merkittävää 
vaikutusvaltaa vakuutusyhtiön hallinnossa. 
Tällöin kyseessä on kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin ja kolmannen henkivakuutusdi
rektiivin 1 artiklan g kohdassa tarkoitettu 
määräosuus (qualifying holding) vakuutusyhti
östä. Alle 10 prosentin omistus saattaa oikeut
taa käyttämään merkittävää vaikutusvaltaa esi
merkiksi osakassopimuksessa tai yhtiöjärjes
tyksessä olevan määräyksen johdosta. Merkit
tävä vaikutusvalta voi syntyä esimerkiksi sopi
muksesta tai yhtiöjärjestyksestä johtuvasta oi
keudesta vaikuttaa vakuutusyhtiön hallituksen 
kokoonpanoon. Vakuutusyhtiölain 8 luvun 
5 §:n 1 momentin äänivallan käyttöä yhtiöko
kouksessa rajoittava säännös tai vastaava yh
tiöjärjestyksen säännös voi myös johtaa mer
kittävän vaikutusvallan syntymiseen jo alle 10 
prosentin omistuksen perusteella. 

Ilmoitusvelvollisuus syntyisi pykälän 2 mo
mentin mukaan myös, jos omistusta aiotaan 
lisätä niin, että se hankinnan johdosta on 
vähintään 20, 33 tai 50 prosenttia vakuutusyh
tiön osake- tai takuupääomasta taikka siten, 
että omistus vastaisi edellä lueteltujen prosent
tilukujen suuruista osuutta kaikkien osakkei
den tai takuuosuuksien tuottamasta äänimää
rästä tai jos vakuutusyhtiöstä tulee omistuksen 
lisäyksen johdosta tytäryritys. 

Pykälän 3 ja 4 momentti vastaavat sisällöl
tään 2 a §:n säännöksiä. Koska yhteistyöryh
mää koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi 
uudelleen lakiin säänneltäessä omistusta vie
raalla toimialalla, ehdotetaan myös pykälän 4 
momenttiin lisättäväksi vuoden 1994 alusta 
voimaantulleella vakuutusyhtiölain muuttami
sesta annetulla lailla kumottu 2 a §:n 3 momen
tin säännös samaan yhteistyöryhmään kuuluvi
en vakuutusyhtiöiden omistuksen huomioimi
sesta. 

4 §. Ehdotettu 4 § korvaa voimassa olevan 
lain 2 c §:n 1 ja 2 momentin säännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi kieltää osakkeiden tai 

takuuosuuksien hankinnan, jos omistuksen 
katsotaan vaarantavan vakuutustoiminnan ter
vettä kehitystä. Vakuutustoiminnan terve kehi
tys on käsitteenä laajempi kuin direktiivien 
omistajakontrollisäännöksen sisältämä vakuu
tusyhtiön terveen ja vakaan johtamisen käsite 
(sound and prudent management). Vakuutus
toiminnan terveen kehityksen piiriin kuuluu 
nimittäin myös omistusjärjestelyjen kilpailupo
liittisten vaikutusten arviointia. EY :n vakuu
tustoimintaa koskevat direktiivit eivät koske 
tällaisia kilpailupoliittisia kysymyksiä, vaan ne 
jäävät EY:n yleisten kilpailusääntöjen puitteis
sa kunkin jäsenvaltion omaan harkintaan. 

Pykälän 1 momentti antaa ministeriölle mah
dollisuuden puuttua sellaisiin tilanteisiin, joissa 
uuden omistajan aikaisempien toimiensa joh
dosta voidaan olettaa käyttävän omistukseen 
perustuvaa vaikutusvaltaansa vakuutusyhtiössä 
vakuutuksenottajien, vakuutettujen tai yleisen 
edun vastaisella tavalla. Se soveltuu esimerkiksi 
tilanteisiin, joissa uuden omistajan voidaan 
olettaa käyttävän vaikutusvaltaansa siten, että 
yhtiö ryhtyy soveltamaan hyvän vakuutustavan 
vastaisia toimintaperiaatteita tai että yhtiön 
sijoitustoimintaa voidaan olettaa harjoitettavan 
vakuutuksenottajien tai vakuutettujen etuja 
vaarantavalla tavalla. Vakuutustoiminnan terve 
kehitys saattaa vaarantua myös siitä syystä, 
että tietyille vakuutusyhtiöille tai vakuutusyh
tiöryhmittymälle tosiasiallisesti syntyy määrää
vä markkina-asema jonkin vakuutuslajin har
joittamisessa. Vakuutustoiminnan terve kehitys 
on käsitteenä selvitetty laajemmin otettaessa 
omistajakontrollia koskevat säännökset ensim
mäistä kertaa vakuutusyhtiölakiin (HE 
303/1990 vp). 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 15 
artiklan 4 kohdan ja kolmannen henkivakuu
tusdirektiivin 14 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden tulee vaatia, että jos omistuksen 
hankinnan jälkeen omistajan tai omistajien 
toiminta vaikuttaa todennäköisesti vakuutus
yrityksen varovaista ja vakaata johtamista vas
taan, valtion toimivaltaisten viranomaisten on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tällai
sen tilanteen lopettamiseksi. Lisäksi direktii
veissä luetellaan esimerkkejä asianmukaisista 
toimista. 

Tätä direktiivin säännöstä ennakoiden ETA
sopimuksen johdosta vuonna 1993 vakuutus
yhtiölakiin lisättiin lain 2 c §:n 2 momentiksi 
säännös siitä, mihin toimenpiteisiin ministeriö 
voi ryhtyä, jos sinänsä laillisesti hankittujen 
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osakkeiden tai takuuosuuksien omistuksen kat
sotaan vaarantavan vakuutetut edut. Tällöin 
ministeriö voi lain mukaan kieltää osakkeiden 
tai takuuosuuksien omistajalta oikeuden ääni
vallan käyttöön vakuutusyhtiössä. 

Tätä säännöstä ehdotetaan 4 §:n 2 momen
tissa muutettavaksi ainoastaan siten, että mi
nisteriö voisi kieltää äänivallan käytön vakuu
tusyhtiössä, jos se katsoo omistuksen direktii
vien mukaisesti vaarantavan vakuutusyhtiön 
terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu
kaisen toiminnan. Tämä säännös antaa minis
teriölle mahdollisuuden puuttua tilanteeseen 
nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. 

5 §. Ehdotettu 5 § korvaa voimassa olevan 
lain 2 c §:n 3 momentin säännöksen. Säännök
sen sisältö ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 
lukuun ottamatta pykälänumerointia koskevia 
muutoksia. 

6 §. Uutena säännöksenä ehdotetaan, että 
vakuutusyhtiön tulisi vuosittain ilmoittaa sosi
aali- ja terveysministeriölle omistajakontrollin 
alaisuuteen kuuluvien osuuksien omistajat ja 
omistusten suuruus ja välittömästi niissä tapah
tuneet muutokset. 

7 §. Säännöksessä ehdotetaan muutettavaksi 
voimassa olevan lain 2 b §:n säännöstä siten, 
että omistajakontrollin alaisuuteen kuuluvat 
omistukset on kirjoitettu 3 §:ää vastaavasti. 

8 §. Säännös vastaa voimassa olevan lain 
3§:ää. 

9 §. Säännös vastaa voimassa olevan lain 
4§:ää. 

10 luku. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

Luvun otsikko ehdotetaan muutettavaksi 
osakeyhtiölain 11 lukua vastaavaksi. Voimassa 
olevassa laissa otsikossa viitataan vain tilinpää
tökseen. 

1 §. Kirjanpitolain 9 §:n 1 momentin ja 22 
a §:n 1 momentin mukaan tilinpäätös ja kon
sernitilinpäätös käsittävät tuloslaskelman ja ta
seen ohella niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. 
Täsmennetty määritelmä vastaa EY:n neljän
nen ja seitsemännen yhtiöoikeudellisen direktii
vin mukaista tilinpäätöksen käsitettä. Vastaava 
täsmennys ehdotetaan tehtäväksi pykälän 2 
momentin ensimmäiseen virkkeeseen. Täsmen
nyksen jälkeenkin vakuutusyhtiölain mukainen 
tilinpäätöksen käsite eroaisi osakeyhtiölain ta-
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voin edellä mainituissa EY:n direktiiveissä 
säännellystä tilinpäätöksen käsitteestä siinä, 
että siihen sisältyisi myös toimintakertomus. 

Pykälän 2 momentin toiseen virkkeeseen 
ehdotetaan kirjanpitolaista johtuvia tarkistuk
sia. Kirjanpitolain mukaan konsernitilinpää
töksessä yhdistellään tilinpäätösten tietoja. 
Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus on 
laajentunut koskemaan yhtiöiden ohella muita
kin yhteisöjä. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön tilinpäätöstietoja ei edelleen
kään yhdisteltäisi toisen vakuutusyhtiön tai 
muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Yhdis
telykiellon säilyttäminen on perusteltua konser
nitilinpäätöksestä saatavien oikeiden ja riittävi
en tietojen kannalta, vaikka kieliolle ei löydy 
nimenomaista perustetta kirjanpitolaista tai 
kirjanpitoasetuksesta. Lakisääteisellä eläkeva
kuutuksella on erikoisasema, joka on otettu 
huomioon ETA-sopimuksessa. Työeläkevakuu
tusta koskevien rajoitusten vuoksi kielto ei 
myöskään ole ristiriidassa EY:n normiston 
kanssa. EY:n seitsemännen yhtiöoikeudellisen 
direktiivin 13 artiklan 3 kohdan perusteella 
konsolidointia ei tarvitse suorittaa, jos pitkäai
kaiset, merkitykseltään huomattavat rajoituk
set olennaisesti estävät emoyritystä käyttämäs
tä määräämisvaltaa tytäryrityksessä. Saman 
direktiivin 33 artiklan 9 kohdan perusteella 
yhdistelykielto ehdotetaan ulotettavaksi myös 
osakkuusyhtiön asemassa olevien eläkeyhtiöi
den tilinpäätöstietojen yhdistelyyn. Sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi lisäksi määräykset, joi
den mukaan tilinpäätöksen liitetiedoissa olisi 
esitettävä selostus tämän pykälän perusteella 
konsernitilinpäätökseen yhdistelemättä jätetyis
tä tytär- ja osakkuusyhtiöistä sekä näiden 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas
ta. 

Ehdotetussa muodossaan pykälän 2 mo
mentti ei enää sisällä kieltoa yhdistellä emoyri
tyksen asemassa olevan, lakisääteistä eläkeva
kuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön konser
nitilinpäätökseen vahinkovakuutusliikettä har
joittavaa vakuutusyhtiötä. Kiellon kumoamista 
voidaan pitää perusteltuna, koska kieliolle ei 
löydy perusteita Suomen eikä EY:n tilinpäätös
normistosta. 

Jos emoyrityksen, joka on hallintayhteisö 
(financial holding company) ja jonka tytäryri
tyksinä on yksinomaan tai pääosin vakuutus
yrityksiä, on kirjanpitolain 22 a §:n mukaan 
laadittava konsernitilinpäätös, on tarkoituksen-
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mukaista ja vakuutusyrityksiä koskevan EY:n 
tilinpäätösdirektiivin 65 artiklan .2 .. ko~.?~_n 
sääntelyn mukaista, että ~onsermtlhnpaat~s 
tällaisessa tapauksessa laaditaan vak~utus~n.~ 
tyksiä koskevan kaavan mu.kaa~ .. ~erkit~~v~?a 
tekijänä ei kuitenkaan pidettalSl pelkastaän 
hallintayhteisön omistamien tytäryritysten suh
teellista lukumäärää vaan sitä, onko kyseessä 
tosiasiallisesti vakuutustoimintaa harjoittava 
konserni. Arvioinnissa olisi otettava huomioon 
muun muassa todellisen liiketoiminnan laajuus 
sekä sen rahoittamiseen vaadittava pääoma. 
Noudatettavasta kaavasta tulisi säätää kirjan
pitoasetuksen 11 §:ssä. Esitykseen on liitetty 
luonnos asetukseksi kirjanpitoasetuksen muut
tamisesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa voimas
saolevan vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 §:n 3 
momentin antaman valtuutuksen perusteella 
tarkemmat määräykset vakuutusyritysten ti~in
päätösdirektiivin edellyttämistä muutoksista 
vakuutusyhtiön tilinpäätökseen. ~kä~än 3 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi amoastaan 
siten, että sana 'ohjeita' korvattaisii~ vira~
omaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista tOI
menpiteistä annetun lain (573/89) 3 §:n 1 mo: 
mentissa käytettyä termiä vastaavasti sanaksi 
'määräyksiä'. 

2 §. Vakuutusyrityksiä koskeva~sa E-y:n tili~
päätösdirektiivissä vastuuvelan esittämistapa ti
linpäätöksessä poikkeaa Suomen nykykäytän
nöstä vaikka vastuuvelan käsite sinänsä on 
sama: Direktiivi sisältää myös vahinkovakuu
tusyhtiön vastuuvelkaa koskevat määräykset. 
Henkivakuutusyhtiöiden osalta niitä koskeva 
kolmas direktiivi sisältää säännökset vakuutus
teknisen vastuuvelan suuruutta määrättäessä 
noudatettavista periaatteista. 

Vastuuvelkaa ja sen määräytymistä koskevat 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:n säännökset 
vaativatkin lain sopeuttamiseksi edellä m~in~t
tuihin direktiiveihin täydennyksekseen yksityis
kohtaisempaa, vastuuvelan erittelyä ja muita 
vakuutusteknisiä kysymyksiä koskevaa säänte
lyä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyvää vakuutus
maksuvastuun määrittelyä ehdotetaan selven
nettäväksi siten että vakuutusmaksuvastuu 
voitaisiin vaku~tussopimuksen luonteen niin 
edellyttä~ssä, määrätä myös retro~pektiivisesti 
toisin sanoen kuluneen vakuutusaJan tapahtu
mien perusteella. Tämä on tarp~en siksi, et.!~ 
suuri osa uusista vakuutustuotteista edellyttaa 

retrospektiivistä laskutapaa. Kolmas henk~va
kuutusdirektiivi mahdollistaa myös tällaisen 
laskennan. 

Koska vakuutusyhtiölain 13 luku ei lak~eh
dotuksen mukaan enää koskisi lakisääteistä 
eläkevakuutusta ja vastaavat säännökset ehdo
tetaan siirrettäviksi sen osalta TEL:n 12 
a §:ään, ehdotetaan pykälän 2 momentin viit
taus korjattavaksi vastaavasti. 

Vastuuvelan turvaavuutta koskeva vaatimus 
käy nykyään ilmi vakuutusyhtiölain 13 luvu!l 
2-7 §:n säännöksistä. Lakiehdotuksen mukai
nen uusi 13 luku koskisi kuitenkin vain henki
vakuutusta ja niitä vahinkovakuutusluok~ia, 
joiden mukainen toiminta on .sallittua henkiVa:, 
kuutusyhtiölle. Tämän vuoksi e?~ote~aan, ett~ 
pykälän 4 momenttia muutettai~~m s~.te1_1, et~a 
se sisältäisi kaikkea vakuutuslnketta Ja sns 
myös vahinkovakuutusta koskevan säännöksen 
siitä, että vakuutusyhtiöllä on oltava tur~aav<~;t 
laskuperusteet vastuuvelan määräämis~k.~l. 
Momentissa käytetty viittaus laskuperusteisnn 
merkitsee samalla vaatimusta siitä, että vakuu
tusyhtiön on dokumentoitava vastuuvelan las
kuperusteet tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Momentin mukaan sosiaali- ja terveysminis
teriö voisi vaatia, että vastuuvelan määräämi
sessä noudatettaville tilastollisille ja korkoutus
ta koskeville menetelmille hankitaan vahinko
vakuutuksessa ennalta ministeriön vahvistus. 
Näin olisi tarkoituksenmukaista menetellä esi
merkiksi vahinkovakuutuksen tasoitusmäärää 
koskevien perusteiden osalta. Vastuuvelan si
sällöstä ja periaatteista, joita. ':~stuuvelan tur
vaavuus edellyttää, säädettälSlm saman m~
mentin mukaan tarkemmin asetuksella. Laki
sääteisen työeläkevakuutuksen osalta vastaavat 
säännökset sisällytettäisiin kuitenkin työeläket
tä koskevaan lainsäädäntöön. 

Pykälän 5 momentti va~taisi pääosin. sisällöl
tään nykyistä 4 momenttia. Momenttm ehdo
tetaan kuitenkin muutettavaksi siten, että ul
komainen ETA-vakuutusyhtiö asetetaan sa
maan asemaan kotimaisten vakuutusyhtiöiden 
kanssa jälleenvakuutuksenantajana. 

Esitykseen liittyy luonnos vakuu~usyhtiön 
vastuuvelan laskemisesta annettavaksi asetuk
seksi. 

3 §. Voimassa olevan lain 3 §:ssä ~äädetään 
vakuutusteknisen vastuuvelan kattamisesta. Py
kälään sisältyvien säännösten saattamiseksi 
vastaamaan kolmansien vahinko- ja henkiva-
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kuutusdirektiivien määräyksiä pykälän 2--5 
momenttiin sisältyvät katesäännökset on muu
tettava. 

Pykälän 2 momentin mukaan vastuuvelkaa 
katettaessa olisi otettava huomioon, millaista 
vakuutusliikettä yhtiö harjoittaa, ja tämän mu
kaisesti huolehdittava katteeseen kuuluvien va
rojen varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutet
tavuudesta sekä niiden asianmukaisesta moni
puolisuudesta ja hajauttamisesta. Momentti, 
joka perustuu kolmannen vahinkovakuutus- ja 
kolmannen henkivakuutusdirektiivin 20 artik
laan, sisältää vastuuvelan kattamista koskevan 
yleissäännöksen. Vastuuvelan kattamista kos
kevia 3 §:n muiden momenttien säännöksiä ja 
5 momentissa tarkoitettua asetusta on sovellet
tava ottamalla huomioon yleissäännöksessä 
asetetut vaatimukset. 

Edellä mainitusta pykälän 2 momentin yleis
säännöksestä seuraa, että vakuutusyhtiö, joka 
on kattanut vastuuvelkansa 3 §:n muita sään
nöksiä ja 5 momentissa tarkoitettua asetusta 
sinänsä noudattaen, ei ole kattanut vastuuvel
kaansa lain edellyttämällä tavalla, jos katteen 
koostumus on ristiriidassa 2 momentin sisältä
män säännöksen kanssa. Asetusluonnoksen 3 
ja 8 §:n mukaan vakuutusyhtiö voisi kattaa 
vastuuvelkansa esimerkiksi kahdenkymmenen 
suomalaisen pörssiyhtiön joukkovelkakirja
lainoilla ja osakkeilla siten, että puolet kattees
ta olisi yhtiöiden antamia vakuudettornia jouk
kovelkakirjalainoja ja puolet osakkeita ja että 
kunkin yhtiön lainat ja osakkeet yhteensä 
olisivat enintään 5 prosenttia vastuuvelan brut
tomäärästä. Tällainen järjestely saattaisi kui
tenkin olla edellä tarkoitetun yleissäännöksen 
vastainen. Katteen koostumus ei saisikaan nor
maalioloissa, eikä ainakaan pysyvästi painottua 
liiallisesti asetuksella säädettyjen enimmäisrajo
jen tuntumaan. 

Pykälän 5 momentissa tarkoitettua asetusta 
koskevan luonnoksen 13 §:n l momentin mu
kaan vakuutusyhtiön hallituksen on laadittava 
ja pidettävä ajan tasalla yhtiön varojen sijoit
tamista koskevat suuntaviivat. Sijoitussuunni
telmaa laadittaessa on otettava huomioon 
myös omien pääomien määrä ja vakuutusyh
tiölain II luvun 7 §:n vaatimukset. Näiden 
seikkojen huomioon ottamisella on merkitystä 
aivan erityisesti lakisääteistä työeläkevakuutus
ta harjoittaville yhtiöille, joiden omat pääomat 
suhteessa vastuuvelkaan ovat pienet. Suuntavii
vat käsittävän asiakirjan on osoitettava, että 
yhtiön vastuuvelkaa vastaavat varat sijoitetaan 

pykälän 2 momentin sisältämässä yleissäännök
sessä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Asia
kirjaan on liitettävä yhtiön vakuutusmatemaa
tikon lausunto siitä, että sijoitettaessa edellä 
mainitut varat näiden suuntaviivojen mukaises
ti vastuuvelan kate täyttää yhtiön vastuuvelan 
luonteen edellyttämät vaatimukset ja että II 
luvun 7 §:n vaatimukset täyttyvät sijoitustoi
minnan osalta. 

Pykälän 3 momentin mukaan ensivakuutus
liikettä harjoittavan vakuutusyhtiön olisi katet
tava vastuuvelka pykälässä säädettyihin omai
suuslajeihin kuuluvin sellaisin varoin, jotka 
käypään arvoon sosiaali- ja terveysministeriön 
määräämien perusteiden mukaan arvostettuina 
riittävät kattamaan vastuuvelan, josta ensin on 
vähennetty tässä momentissa luetellut erät. 

Kolmannet vakuutusdirektiivit koskevat ai
noastaan ensivakuutusliikettä harjoittavia va
kuutusyhtiöitä, joiden asiakkaita vastuuvelan 
kattamista koskevat yksityiskohtaiset säännök
set siis suojaavat. Tämän mukaisesti myös 
pykälän 3-7 momentin säännökset tulevat so
vellettaviksi ainoastaan ensivakuutusliikettä 
harjoittavissa yhtiöissä. Jos vakuutusyhtiö har
joittaa ensivakuutusliikkeen ohella myös jäl
leenvakuutusliikettä, pykälä koskee sellaise
naan yhtiön koko vakuutusliikkeen vastuuve
lan kattamista. Yksinomaan jälleenvakuutuslii
kettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan 
kattamista koskevat ainoastaan pykälän 1, 2 ja 
9 momentin säännökset. Tämä todettaisiin 
pykälään lisättäväksi ehdotetussa uudessa 
8 momentissa. Tällaisen yhtiön vakuutuksenot
tajat ovat itse vakuutusyhtiöitä, eivätkä tarvitse 
samanlaista yksityiskohtaiseen sääntelyyn pe
rustuvaa suojaa kuin ensivakuutusasiakkaat 
Tämä vastaa nykyistä sääntelyä. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 17 
artiklan ja kolmannen henkivakuutusdirektii
vin 18 artiklan mukaan vakuutusyhtiön on 
katettava harjoittamansa kaiken vakuutusliik
keen vastuuvelan koko määrä. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi sallii, 
että vastuuvelan bruttomäärästä vähennetään 
tiettyjä eriä, minkä seurauksena velvollisuus 
vastuuvelan kattamiseen kolmannen vahinko
vakuutus- ja kolmannen henkivakuutusdirektii
vin 20-22 artiklassa säädetyin tavoin rajoittuu 
vastuuvelan määrään näiden vähennysten jäl
keen. Tilinpäätösdirektiivissä sallittujen vaihto
ehtojen ja saadun jälleenvakuutuksen luontees
ta johtuvan sääntelytarpeen mukaisesti ehdote-
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taan, että vastuuvelan bruttomäärästä vähen
netään momentissa luetellut erät. 

Lakiehdotus merkitsee sitä, että 3 §:n ja sen 5 
momentissa tarkoitetun asetuksen säännösten 
mukaisesti katettava vastuuvelka rajoittuu vas
tuuvelan nettomäärään edellä tarkoitettujen 
vähennysten jälkeen. Vastuuvelan katteeksi hy
väksyttäviin eri omaisuuslajeihin kuuluvien va
rojen enimmäismäärät, jotka luetellaan pykä
län 5 momentissa tarkoitetussa asetusluonnok
sessa, laskettaisiin kuitenkin vastuuvelan vä
hentämättömästä bruttomäärästä. Myös ase
tusluonnoksessa esitetyt riskikeskittymien ra
joittamista koskevat enimmäisrajat laskettaisiin 
vastuuvelan bruttomäärästä. 

Ehdotettu säännös poikkeaa nykyisestä 
3 §:stä, jonka mukaan vain henkivakuutuksen 
ja kymmentä vuotta pitemmäksi ajaksi otetun 
muun vakuutuksen vakuutusmaksuvastuu sekä 
aika- ja elinkorkojen korvausvastuu on katet
tava pykälän 2 momenttiin sisältyvässä luette
lossa tarkoitetuin varoin, jotka on arvostettu 
pykälässä edellytetyin tavoin. Voimassa olevan 
lain 3 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävä kate 
on lisäksi siten rajoitettu, että katettava vähim
mäismäärä on 85 prosenttia edellä tarkoitetun 
vastuuvelan määrästä. 

Aikaisemmin esitetyn mukaisesti kolmannet 
vakuutusdirektiivit kuitenkin edellyttävät, että 
sekä vahinko- että henkivakuutusyhtiöt katta
vat vastuuvelkansa koko määrän direktiivien 
vaatimusten mukaisesti. Tämän vuoksi on vält
tämätöntä, että vastuuvelan katteeseen kuulu
vat varat voidaan arvostaa niiden käypään 
arvoon. Samasta syystä on perusteltua, että 
vastuuvelan kattamisvelvollisuus rajoitetaan 
siihen vastuuvelan nettomäärään, joka saa
daan, kun vastuuvelan bruttomäärästä ensin 
vähennetään edellä tarkoitetut erät. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määräisi vastai
suudessakin ne perusteet, joiden mukaan vas
tuuvelan katteena olevat varat arvostetaan, 
kuten pykälän 3 momentista käy ilmi. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voisi erityisestä syystä sallia 
tai määrätä, että tietyt katteeseen kuuluvat 
varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poik
keavasti. Esimerkiksi joukkovelkakirjalainojen 
ja arvopaperipörssissä noteerattujen osakkei
den käyvät arvot vaihtelevat korkotason muu
toksia seuraten. Tarkoituksenmukaisena ei voi
da pitää, että tällaiset muutokset välttämättä 
vaikuttaisivat niihin arvoihin, joihin joukkovel
kakirjat tai osakkeet on arvostettu vakuutus-

yhtiön vastuuvelan katteena. Ehdotuksen mu
kaan ministeriö voisi erityisestä syystä sallia, 
että tällaisten katteeseen kuuluvien varojen 
arvoja ei alenneta niiden uusiin käypiin arvoi
hin, tai vastaavasti kieltää varojen arvojen 
korottamisen uusiin käypiin arvoihin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin niistä 
omaisuuslajeista, joihin kuuluvin varoin vas
tuuvelka on katettava. Luettelo on tyhjentävä 
ja se on tarkoitettu vastaamaan sisällöltään 
kolmansien vahinko- ja henkivakuutusdirektii
vien 21 artiklassa olevaa luetteloa. 

Esitykseen on liitetty luonnos ensivakuutus
liikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuve
lan katetta koskevaksi asetukseksi, johon 5 
momentissa viitataan. 

Ehdotettuun 5 momenttiin sisältyvä luettelo 
on voimassa olevan lain 3 §:n mukaista luette
loa laajempi. Muutos ei tässä suhteessa kuiten
kaan ole käytännössä kovin merkittävä, eten
kin kun otetaan huomioon, että voimassa 
olevan 3 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan 
katekelpoisia ovat tuossa momentissa erikseen 
mainittujen arvopapereiden ja sitoumusten li
säksi myös muut arvopaperit ja· sitoumukset, 
jotka niiden laatuun ja varmuuteen nähden 
voidaan rinnastaa voimassa olevan lain 3 §:n 2 
momentin 1--4 kohdassa mainittuihin si
toumuksiin tai joihin sosiaali- ja terveysminis
teriö sallii katteen sijoittamisen. Asiallisesti 
merkittävänä muutoksena voidaan pitää sitä, 
että ehdotetussa 5 momentissa ei edellytetä, 
että katekelpoisilla varoilla olisi jokin liittymä 
Suomeen tai muuhun nimeltä mainittuun val
tioon tai että tällaisen liittymän puuttuessa 
varojen katekelpoisuuden ehtona olisi sosiaali
ja terveysministeriön antama suostumus. 

Asetusluonnoksessa varojen katekelpoisuutta 
on rajoitettu kuitenkin siten, että pääsäännöksi 
on asetettu vaatimus varojen liittymästä johon
kin ETA-valtioon tai sellaiseen muuhun val
tioon, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rin
nastaa ETA-valtioon. Tällaisia rinnastettavia 
valtioita voisivat tietyissä tapauksissa olla ai
nakin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD:n) jäsenvaltiot Kuten asetus
luonnoksen 1 §:n 2 momentista ja 2-5 §:stä 
käy ilmi, vähintään 75 prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä on katettava varoin, joilla on 
liittymä ETA-valtioon tai siihen rinnastetta
vaan valtioon. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien 
vakuutusyhtiöiden vastuuvelkaan sisältyy eriä, 
joihin uusien säännösten mukainen kattamis-
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velvollisuus ei sovellu, ja toisaalta varoihin 
sisältyy eriä, jotka on tarkoituksenmukaista 
kelpuuttaa katteeksi. 

Esimerkkinä edellisestä voidaan mainita yrit
täjäin eläkelain mukaisen vakuutuksen vastuu
velka, joka ottaen huomioon valtion osallistu
minen kustannuksiin olisi jätettävä kattamis
velvollisuuden ulkopuolelle siltä osin kuin se 
muodostuu tilivuoden lopussa avoimina olevis
ta maksuista. TEL:n mukaisessa perusvakuu
tuksessa saamatta jääneistä vakuutusmaksuista 
aiheutuvat luottotappiot vähennetään tasoitus
vastuusta, joten erillisen katteen edellyttäminen 
tasoitusvastuulle olisi epäjohdonmukaista siltä 
osin kuin se riittää tähän tarkoitukseen. Kat
tamisvaatimuksen alaisesta vastuuvelasta olisi 
näin ollen jätettävä pois määrä, joka vastaa 
tällaisten potentiaalisten luottotappioiden ko
konaismäärää, ei kuitenkaan siltä osin kuin 
tämä määrä ylittää tasoitusvastuun kokonais
määrän. 

Vastaavasti lakisääteisen eläkevakuutuksen 
toiminnan erityisluonteesta johtuen katteeksi 
tulisi voida hyväksyä eräitä eläkelaitosten yh
teisvastuusta johtuvia eriä. Tämän mukaisesti 
pykälän 3 momentin 7 kohdassa ja 5 momentin 
12 kohdassa sosiaali- ja terveysministeriölle an
netut valtuudet merkitsevät, että ministeriö voi 
määräyksissään sulkea vastuuvelasta kattamis
velvollisuuden ulkopuolelle sellaisia eriä, joiden 
osalta työeläkevakuutuksen erityisluonne tätä 
edellyttää, tai kelpuuttaa katteeseen muitakin 
kuin yleisiin säännöksiin sisältyviä eriä. 

Kolmannessa vahinkovakuutus- ja kolman
nessa henkivakuutusdirektiivissä esitetään suh
teellisen harvoja täsmällisiä, suhdelukuina il
maistuja määräyksiä siitä, miten 2 momentissa 
esitettyjen tavoitteiden, kuten katteena olevien 
varojen monipuolisuuden ja hajauttamisen saa
vuttaminen tulisi varmistaa. Sitä vastoin direk
tiivien 21-22 artiklaan sisältyy useita väljem
piä määräyksiä siitä, millaisiin näkökohtiin 
kansallisessa lainsäädännössä on kiinnitettävä 
huomiota vastuuvelan kattamista koskevia 
säännöksiä annettaessa. Esimerkkeinä voidaan 
mainita direktiivien 22 artiklan 3 kohdan mää
räykset siitä, että vastuuvelan kattamista kos
kevassa kansallisessa lainsäädännössä on käsi
teltävä rajoitetummin lainoja, joiden vakuutena 
ei ole pankkitakausta, vakuutusyhtiön takausta 
Ouottovakuutusta), kiinnitystä tai muuta va
kuutta, kuin lainoja, joilla on tällainen vakuus. 
Sama koskee vastaavasti arvopapereita, joilla ei 

käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, ver
rattuina arvopapereihin, joilla käydään kaup
paa tällaisilla markkinoilla. 

Asetusluonnos on laadittu direktiivien 
20-22 artikloihin sisältyvien määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti ottaen kuitenkin tarpeelli
sessa määrin huomioon suomalaisten vakuu
tusyhtiöiden sijoitustoiminnassa vallitsevat eri
tyspiirteet, jotka eräissä suhteissa poikkeavat 
olennaisesti useiden ETA-valtioiden, kuten 
Englannin, Ruotsin ja Tanskan, vakuutusyh
tiöiden sijoitustoiminnasta. Suomalaisiin eri
tyispiirteisiin kuuluu ennen kaikkea asiakas
luottojen huomattava osuus vakuutusyhtiöiden 
sijoitusomaisuudesta sekä pankkitakausten ja 
työeläkevakuutusta harjoittavien yhtiöiden 
osalta myös luottovakuutusten laajamittainen 
käyttö asiakasluottojen vakuutena. 

Viimeksi mainituista erityispiirteistä johtuen 
ehdotetaan asetusluonnoksen 8 §:n 3 momen
tissa, että riskikeskittymien rajoittamiseksi ase
tusluonnoksen 8 §:n 1 momentissa esitetystä 5 
prosentin pääsäännöstä poikettaisiin korotta
malla vastaava suhdeluku lakisääteistä eläke
vakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön vas
tuuvelan katteen osalta 30 prosenttiin, kun 
sijoituksen turvaavuudesta tosiasiallisesti vas
taa ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen 
valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutus
yhtiö tai sellainen muu yhteisö, jonka kotival
tio on ETA-valtio ja jonka sosiaali- ja terveys
ministeriö rinnastaa tässä tarkoitettuun talle
tuspankkiin tai vakuutusyhtiöön. Muiden va
kuutusyhtöiden vastuuvelan katteen osalta poi
kettaisiin samoin edellytyksin asetusluonnoksen 
8 §:n 1 momentissa esitetystä 5 prosentin pää
säännöstä korottamalla vastaava suhdeluku 
10 prosenttiin. Korotusta vastaava osuus sano
tusta 30 (vastaavasti 10) prosentin enimmäis
määrästä koskisi yksinomaan sellaisia vel
kasitoumuksia, joiden vakuutena on edellä 
tarkoitetun yhteisön antama takaus tai sen 
myöntämä luottovakuutus. Esimerkiksi tällai
sen talletuspankin tai muun yhteisön osakkei
siin tehdyt sijoitukset jäisivät pääsäännön mu
kaisesti 5 prosentin (eräissä tapauksissa 10 
prosentin) enimmäisrajan soveltamisalan pii
riin. 

Asetusluonnoksen 8 §:n 4 momentin mukaan 
ministeriö antaisi tarkemmat määräykset siitä, 
miten tätä enimmäisrajaa on sovellettava otta
en huomioon ehdotetussa vakuutusyhtiölain 
10 luvun 3 §:n 2 momentissa asetetut edellytyk
set ja rajoitukset. Ministeriön olisi näissä mää-
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räyksissä kiinnitettävä erityisesti huomiota 
asianomaisen talletuspankin, vakuutusyhtiön ja 
niihin rinnastetun muun yhteisön omien varo
jen määrään katteen haltijan vastuuvelan brut
tomäärään verrattuna. Esimerkiksi suuren va
kuutusyhtiön vastuuvelan kattamisen kannalta 
arvioitaistin siten pientä paikallispankkia eri 
tavoin kuin suurta valtakunnallista pankkia. 
Vakuutusyhtiön varojen sijoittamista koskevis
sa suuntaviivoissa, jotka yhtiön hallituksen on 
laadittava ja pidettävä ajan tasalla, olisi käsi
teltävä myös näitä kysymyksiä ja erityisesti 
myös sitä, missä laajuudessa ja millaisin edel
lytyksin ulkomaiset pankit takausten antajina 
ja ulkomaiset vakuutusyhtiöt luottovakuutus
ten myöntäjinä voivat olla kattamassa yhtiön 
vastuuvelkaa. 

Asetusluonnoksen 14 § sisältää siirtymäsään
nöksen, jossa käsitellään asetusluonnoksen 
4 §:n 1 momentissa säädetyn 40 prosentin rajan 
ylitystä. Jos yhtiön vastuuvelan katteena 31 
päivänä joulukuuta 1994 olleet 4 §:n 1 momen
tissa tarkoitetut varat tuolloin ylittäisivät edellä 
mainitun rajan, sovellettaisiin 14 §:n mukaan 
4 §:n 1 momenttia kysymyksessä olevaan yh
tiöön käyttäen toistaiseksi enimmäisrajana 40 
prosentin sijasta prosenttilukua, joka vastaisi 
yhtiössä tuona ajankohtana vallinnutta tosiasi
allista tilannetta. Yhtiön olisi kuitenkin viimeis
tään 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä 
huolehdittava ylityksen poistamisesta. Mikäli 
asianomainen yhtiö esimerkiksi olisi vuoden 
1994 aikana hankkinut omistukseensa ja luke
nut vastuuvelan katteeseen uusia 4 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuja varoja siten, että nämä 
vuonna 1994 hankitut varat sisältyvät 14 §:ssä 
tarkoitettuun ylitteeseen, sosiaali- ja terveysmi
nisteriöllä olisi asetusluonnoksen 13 §:n 2 mo
mentin nojalla valta määrätä, ettei näitä varoja 
saa lukea yhtiön vastuuvelan katteeseen. 

Vaatimus vastuuvelan koko määrän kattami
sesta 10 luvun 3 §:n ja sen 5 momentissa 
tarkoitetun asetuksen edellyttämällä tavalla ai
heuttaa ongelmia lakisääteistä eläkevakuutusta 
harjoittaville yhtiöille, koska niiden omat pää
omat ja varaukset suhteessa taseen loppusum
maan ovat muihin vakuutusyhtiöihin verrattui
na olennaisesti pienemmät. Eläkevakuutusyhti
öt tarvitsevat siten siirtymäajan, jonka kuluessa 
niille on annettava mahdollisuudet omien pää
omien ja varausten vahvistamiseen. Tämän 
vuoksi ehdotetaan asetusluonnoksen 16 §:ssä 
säädettäväksi, että lakisääteisen eläkevakuu
tuksen vastuuvelasta jätettäisiin asetusluonnok-

sen mukaista katetta koskevien rajoitusten ul
kopuolelle vuonna 1995 osuus, joka vastaa 10 
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä, sekä 
vuosina 1996-1999 osuus, joka määräytyy 
vähentämällä edellä mainitusta prosenttiosuu
desta 2 prosenttiyksikköä jokaista vuoden 1995 
jälkeen alkavaa kalenterivuotta kohden. Ehdo
tettu säännös johtaisi esimerkiksi siihen, että 
lakisääteisen eläkevakuutuksen vastuuvelan 
katteena olevista varoista saisi vuonna 1995 
olla kiinteistöjä ja muita asetusluonnoksen 
4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja varoja yhteen
sä enintään 50 prosenttia vastuuvelan brutto
määrästä. 

Lakiehdotuksen nyt kysymyksessä olevan 
pykälään lisättäväksi ehdotetun uuden 6 mo
mentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö 
voisi vakuutusyhtiön pyynnöstä hyväksyä vas
tuuvelan katteeksi määräajaksi muitakin kuin 5 
momentissa tarkoitettuja varoja. Säännös on 
kolmansien vahinko- ja henkivakuutusdirektii
vien 21 artiklan 2 kohdan mukainen. 

Edelleen tämän pykälän 7 momentin mu
kaan ministeriö voisi määrätä eläkevakuutus
liikettä harjoittavat vakuutusyhtiöt kattamaan 
vastuuvelan lisäksi myös muut vastuuvelkaan 
rinnastettavat erät. Tällaisia eriä olisivat esi
merkiksi ennakkoon maksetut vakuutusmaksut 
ja eläkelaitosten yhteisellä vastuulla olevista 
kustannuksista johtuva eläkevakuutusyhtiön 
velka. 

Pykälän uusi 8 momentti sisältää aikaisem
min jo mainitun säännöksen pykälän säännös
ten soveltamisesta yksinomaan jälleenvakuu
tusliikettä harjoittavaan yhtiöön. 

Pykälään lisättäväksi ehdotetun uuden 9 
momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö 
antaisi tarkemmat määräykset 3 §:n soveltami
sesta. Asetusluonnoksen 13 §:n 1 momentin 
mukaan ministeriö antaisi tarkemmat mää
räykset vastuuvelan kattamisesta ja asetuksen 
soveltamisesta. Näissä määräyksissä olisi käsi
teltävä erityisesti myös vakuuksien arvostusta 
ja vakuuksien merkitystä luettaessa katteeseen 
niitä sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät. 

3 a §. Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 a §:ssä 
säädetään sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta. 
Mainitun pykälän 1 momentin mukaan se, 
mitä vastuuvelan katteesta 3 §:n 2 momentissa 
säädetään, ei koske henkivakuutusluokassa 3 
tarkoitettua tiettyjen sijoitusten kehitykseen si
dottua vakuutusta eli niin sanottua sijoitussi
donnaista vakuutusta. 

Edellä selostetun 3 §:ää koskevan muutoseh-
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dotuksen johdosta on myös 3 a §:n 1 moment
tia muutettava siten, että viittaus 3 §:n 2 mo
menttiin muutetaan viittaukseksi 3 §:n 2-9 
momenttiin. 

Voimassaolevan 3 a §:n 2 momentin mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
määräykset sijoitussidonnaisten vakuutusten 
vastuuvelan ja sen katteena olevan omaisuuden 
vastaavuudesta sekä katteen luetteloinnista. 
Momentin korvaisivat pykälän uusi 2-5 mo
mentti. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin, mitä si
joitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityk
sen määrääviin sijoituskohteisiin saisi kuulua. 

Pykälän 3 momentin mukaan saisi sijoitussi
donnaisen vakuutuksen arvonkehityksen mää
rääviin sijoituskohteisiin kuulua 2 momentissa 
tarkoitettujen julkisen kaupankäynnin kohtee
na olevien varojen lisäksi myös muita 3 §:n 5 
momentissa tarkoitettuja varoja enintään 
osuus, jonka sosiaali- ja terveysministeriö mää
rää. 

Pykälän 4 momentin mukaan sijoitussidon
naisten vakuutusten vastuuvelka olisi katettava 
näiden vakuutusten arvonkehityksen määrää
viin sijoituskohteisiin kuuluvin varoin. Sosiaali
ja terveysministeriö voisi myöntää sijoitussi
donnaisen vakuutuksen vastuuvelan katetta 
koskevia poikkeuksia, jotka kuitenkaan eivät 
saisi vaarantaa vakuutettuja etuja tai 11 luvun 
mukaisten vakavaraisuusvaatimusten täytty
mistä. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set siitä, miten vakuutusyhtiön on katettava 
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka. 
Ministeriön määräyksissä olisi käsiteltävä eri
tyisesti vastuuvelan katteeseen kuuluvien varo
jen sijaintia, vakuutuksen takaisinoston ja si
joituskohteen vaihdon rajoittamista sekä kat
teen luetteloimista. Ministeriö voisi myös tar
vittaessa antaa määräyksiä sijoitustoiminnasta 
aiheutuvien riskien hajauttamista koskevista 
periaatteista, joita vakuutusyhtiön on nouda
tettava sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvon
kehityksen määräävien sijoituskohteiden valin
nassa. 

Ehdotettua 2--4 momenttia vastaavat mää
räykset sisältyvät tällä hetkellä sosiaali- ja 
terveysministeriön antamiin määräyksiin. Muu
tosehdotusten tarkoituksena on yhtäältä siirtää 
sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityk
sen määrääviä sijoituskohteita koskevat keskei
set säännökset ministeriön määräyksistä va-

kuutusyhtiölakiin ja toisaalta täsmentää sitä, 
millaisista asioista ministeriön on annettava tai 
se voi antaa tarkempia määräyksiä. 

4 §. Osakeyhtiölain 11 luvun 5 §:n 2 momen
tin säännöksen tultua kumotuksi vuoden 1993 
alusta lukien varastovarausten käsittely mää
räytyy kirjanpitolain muutetun 19 ja 20 §:n 
mukaan. Lainkohtia ja niitä täydentäviä sosi
aali- ja terveysministeriön määräyksiä on pidet
tävä riittävänä oikeusohjeena myös vakuutus
yhtiölain 10 luvun 4 §:ssä tarkoitetun ennakko
kulukirjauksen osalta. Viimeksi mainittu sään
nös voidaan näin ollen kumota tarpeettomana. 

Muutetussa 4 §:ssä säädettäisiin sijoitusten 
arvostamisesta ja arvonkorotusrahaston käy
töstä siten kuin yleisperusteluissa on selvitet
ty. 

Vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin 45 
artiklan mukaan sijoitukset arvostetaan lähtö
kohtaisesti hankintamenoon. Saman direktiivin 
51 artiklassa ja 49 artiklan 3 kohdassa sään
nellään, miten EY:n neljännen yhtiöoikeudelli
sen direktiivin arvonalennuksia ja poistoja kä
sittelevää 35 artiklaa sovelletaan vakuutusyri
tyksiin. Direktiivien mukaan kaikkien sijoitus
ten hankintamenoa on aina alennettava pysy
villä arvonalennuksilla. Muiden sijoitusten kuin 
maa-alueiden ja rakennusten osalta yritykset 
voivat kirjata kuluksi myös tilapäiset ar
vonalennukset. Viimeksi mainittujen ar
vonalennusten tekemistä voidaan maakohtai
sesti myös vaatia siirtokelpoisten arvopaperei
den osalta. Maa-alueiden ja rakennusten han
kintamenoa voidaan alentaa vain pysyvillä 
arvonalennuksilla. Mikäli sijoituksen käypä ar
vo myöhemmin nousee, on tehty arvonalennus 
palautettava hankintamenoon tulosvaikuttei
sesti. Rakennusten hankintameno poistettaisiin 
vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan joko 
taseessa tai sen liitteessä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sijoitusten 
arvostaminen perustuisi hankintamenopohjai
seen laskentaan. Pääsääntöisesti kaikki ar
vonalennukset kirjattaisiin kuluksi. Käyttö
omaisuudeksi ja saamisiksi katsottavien sijoi
tusten osalta alentaminen voitaisiin jättää suo
rittamatta, jos arvon alentumista on pidettävä 
tilapäisenä. Tällaisessakin tapauksessa sosiaali
ja terveysministeriö voisi vaatia arvonalennus
ten suorittamista, jos ministeriö katsoo sen 
tarpeelliseksi. Säännös vastaa direktiivin mää
räyksiä arvonalennusten palauttamisen osalta. 
Säännös on nykyisen käytännön mukainen. 

Rakennusten hankintameno poistettaisiin 
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vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan. Pykä
län 8 momentin mukaan ministeriö antaisi 
tarkemmat määräykset siitä, esitetäänkö suun
nitelman mukaiset poistot tuloslaskelmassa ja 
taseessa vai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Mää
räykset annettaisiin 31.12.1995 mennessä siten, 
että ne koskisivat jo vuoden 1995 tilinpäätöstä. 
Esittämistapa valittaisiin sen perusteella, miten 
muut ETA-valtiot soveltavat tilinpäätösdirek
tiivin 4 5 ja 51 artiklan sekä 49 artiklan 3 
kohdan säännöksiä. Lisäksi otettaisiin huo
mioon kauppa- ja teollisuusministeriön yhtiöi
den omaa pääomaa käsittelevän työryhmän 
raportin pohjalta mahdollisesti annettavien 
suunnitelman mukaisia poistoja ja poistoeroa 
koskevien yleisten säännösten ja ohjeiden vai
kutus. 

Pykälän 2 momentin mukaan joukkovelka
kirjalainat ja muut raha- ja pääomamarkkina
välineet voitaisiin vaihtoehtoisesti arvostaa 1 
momentissa tarkoitetusta sijoitusomaisuusarvo
papereiden alimman arvon periaatteesta poik
keavana tavalla. Vastaava menettely on valittu 
myös useissa ED-maissa. Mikäli joukkovelka
kirjalainat ja muut raha- ja pääomamarkkina
välineet arvostetaan taseessa alimpaan arvoon, 
saattavat voimakkaat korkotason ja näin ollen 
myös käypien arvojen heilahtelut muodostaa 
ongelman oman pääoman riittävyyden ja eri
tyisesti eläkevakuutusyhtiöiden korkovaati
muksen täyttämisen kannalta, mikäli rahoitus
markkinavälineistä muodostunut sijoitussalkku 
on suuri. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelisi tar
kemmin käytettävän hankintamenon. Direktii
vin 55 artiklan mukaisesti nimellisarvon ja 
hankintahinnan erotus jaksotettaisiin korko
tuotoiksi tai niiden vähennykseksi rahoitus
markkinavälineen juoksuaikana. Vastaerä mer
kittäisiin hankintamenon lisäykseksi tai vähen
nykseksi. Varovaisuuden periaatteesta seuraa, 
että tasearvoa olisi kuitenkin alennettava, jos 
rahoitusmarkkinavälineen arvo on alentunut 
pysyvästi. Lisäksi ministeriö määräisi, että ar
vostustavan valinta on tehtävä tase-eräkohtai
sesti ja valittua arvostustapaa on noudatettava 
jatkuvasti. 

Suomessa yleisesti noudatetun kirjanpitokäy
tännön mukaan käyttöomaisuus esitetään ta
seessa hankintamenon tai sen poistamattoman 
hankintamenon määräisenä. Jos käyttöomai
suuden todennäköinen luovutushinta on tilin
päätöspäivänä pysyvästi hankintamenoa olen
naisesti suurempi, voidaan taseeseen kirjanpi-

tolain 18 §:n nojalla merkitä poistamattoman 
hankintamenon lisäksi enintään todennäköisen 
luovutushinnan ja poistamattoman hankinta
menon erotuksen suuruinen arvonkorotus. Sa
maa menettelyä, edellä 1 momentin yhteydessä 
käsiteltyjä rakennusten poistoja mahdollisesti 
lukuunottamatta, ehdotetaan pykälän 3 mo
mentissa sovellettavaksi vakuutusyhtiöiden 
omistamiin maa- ja vesialueisiin, rakennuksiin, 
arvopapereihin ja muihin niihin verrattaviin 
hyödy kkeisiin. 

Nykyisten säännösten mukaisesti ehdote
taan, että arvonkorotuksen voisi tehdä joko 
arvonnousuvuonna tai myöhemmin ja että tili
kauden aikana tehty sijoitusomaisuuden arvon
korotus on merkittävä tuloslasketmaan mutta 
käyttöomaisuuden arvonkorotus taseen vastat
taviin arvonkorotusrahastoon. Ehdotettu sään
tely poikkeaa vakuutusyritysten tilinpäätösdi
rektiivin kirjaimellisista määräyksistä. Direktii
vin 44, 46 ja 47 artiklan mukaan arvonnousu 
voidaan kirjata vain käytettäessä käypiä arvo
ja. Koko arvonnousu on merkittävä arvon
muutosvuonna joko tuloslasketmaan tai arvon
korotusrahastoon, mutta toisaalta tuloutetusta 
arvonnoususta haluttu määrä voidaan artiklan 
22 sallimalla bruttoperiaatteella jaksottaa tule
ville vuosille. Ehdotetut säännökset netottavat 
arvonnousukirjauksen ja sen jaksotuskirjauk
sen sekä tuloslaskelmassa että taseessa. Tämän 
vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö antaisi 
määräykset, joiden mukaan liitetiedoissa olisi 
kerrottava se osa arvostuserosta, jota ei ole 
kirjattu taseeseen arvonkorotuksena. Näin to
teutettuna suomalaisten vakuutusyhtiöiden ti
linpäätös täyttäisi kokonaisuutena direktiivin 
tietosisältövaatimukset 

Pykälän 4 momentin mukaan hyödyke ehdo
tetaan siirrettäväksi sijoitusomaisuudeksi tai 
käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten 
ryhmästä toiseen tasearvon määräisenä. Ehdo
tettu sääntely vastaa direktiivin 44 artiklaa, 
jonka mukaan arvonnousuvuonna on ratkais
tava, tuloutetaanko arvostuseron muutos vai 
merkitäänkö se arvonkorotusrahastoon. Koska 
sijoitus- ja käyttöomaisuusryhmittely tunne
taan vain Suomen lainsäädännössä, ei omai
suuden käyttötarkoituksen muutos mahdollista 
aikaisemman arvonnousun käsittelyn muutta
mista. Ehdotettu sääntely vastaa myös nykyistä 
käytäntöä. Käyttötarkoituksen muuttumisen 
seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsotta
vaan omaisuuteen kohdistua arvonkorotusra
hastoon merkittyjä arvonkorotuksia ja käyttö-
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omaisuudeksi katsottavaan omaisuuteen tu
loutettuja arvonkorotuksia. Käytännössä käyt
tötarkoituksen muutos koskee lähinnä kiinteis
tösijoituksia. 

Pykälän 5 momentti sisältää säännökset sen 
tapauksen varalle, että arvonkorotus osoittau
tuu aiheettomaksi. Tuloslaskelmaan merkitty 
arvonkorotus on tällöin oikaistava tulosvaikut
teisesti ja arvonkorotusrahastoon merkitty ar
vonkorotus on peruutettava. 

Pykälän 6 momentti sisältää säännökset ar
vonkorotusrahaston käytöstä. Säännökset ovat 
tarpeen, sillä 4 momentista ja ennen vuotta 
1978 voimassa olleista säännöksistä johtuen 
arvonkorotusrahasto voi osakeyhtiölain 11 lu
vun 4 §:n 1 momentin sääntelystä poiketen 
sisältää käyttöomaisuuden arvonkorotusten 
ohella myös sijoitusomaisuudeksi katsottavien 
sijoitusten arvonkorotuksia. Osakepääoman ja 
pohjarahaston kartuttamiseen rahastoa saisi 
kuitenkin käyttää vain siltä osin kuin se on 
muodostunut käyttöomaisuudeksi katsottavien 
sijoitusten arvonkorotuksista. Ratkaisevana pi
dettäisiin osakepääoman tai pohjarahaston 
kartutushetken tilannetta. Myöhempi hyödyk
keen käyttötarkoituksen muutos ei 4 momen
tista johtuen edellyttäisi arvonkorotuksen pe
ruuttamista. 

Sijoitusomaisuuden arvonkorotuksiksi siirty
nyttä arvonkorotusrahastoa ja ennen vuotta 
1978 toteutettuja sijoitusomaisuuden arvonko
rotuksia ei voisi käyttää osakepääoman korot
tamiseen eikä pohjarahaston kartuttamiseen. 
Ne olisivat sidottua omaa pääomaa, jota ei voi 
käyttää voitonjakoon. 

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 6 §:n mukaiseen 
oman pääoman vähimmäismäärään tämäkin 
arvonkorotusrahasto sen sijaan sisältyisi. Ku
lujen kattamiseen ja voitonjakoon sijoitusomai
suuden arvonkorotusrahasto olisi, käyttöomai
suuden arvonkorotusrahaston tavoin, käytettä
vissä vasta arvonkorotuksen peruuttamisen jäl
keen eli yleensä omaisuuden myyntivuonna. 

Käyttöomaisuuden osalta säännökset ovat 
samat kuin muillakin suomalaisilla yrityksillä. 
Sen sijaan sijoitusomaisuutta koskevat sään
nökset johtuvat vakuutusyritysten tilinpäätös
direktiivin pakottavista säännöksistä ja aikai
semmasta suomalaisesta lainsäädännöstä. Ar
vonkorotusrahaston käyttöä koskevat rajoituk
set ja rahaston jakaantuminen sijoitus- ja käyt
töomaisuuden arvonkorotusten osuuteen tulisi 
tästä syystä esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaisi tätä kos-
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kevat määräykset. Yhtiöiden olisi myös kirjan
pidossaan pidettävä sijoitus- ja käyttöomai
suusluontoiset sijoitukset erillään. 

Pykälän 7 momentin mukaan taseen liitteenä 
olisi ilmoitettava tase-eräkohtaisesti sijoitusten 
hankintameno ja käypä arvo. Säännös on 
vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin 46 arti
klan vertailtavuustavoitteen mukainen. Vaikka 
kumpikaan arvo ei direktiivin kirjaimellisten 
määräysten mukaisesti näy suoraan taseesta, 
vastaavat tiedot olisivat liitetiedoissa. 

Pykälän 8 momentissa edellytettäisiin, että 
sosiaali- ja terveysministeriö antaisi direktiivin 
edellyttämät tarkemmat määräykset käyvän 
arvon ja hankintamenon määrittämisestä, sekä 
rakennusten suunnitelman mukaisten poistojen 
esittämistavasta. Sääntelyllä pyritään erityisesti 
parantamaan käypien arvojen luotettavuutta 
sekä selventämään alkuperäisen hankintame
non ja arvonalennuksilla ja suunnitelmapois
toilla alennetun hankintamenon käsitteitä. 
Suunnitelmapoistoja on käsitelty tarkemmin 1 
momentin perusteluissa. 

4 a §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, 
ettei se, mitä 4 §:n 1--7 momentissa säädetään, 
koskisi henkivakuutusluokassa 3 tarkoitettuja 
sijoitussidonnaisia vakuutuksia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi velvollisuudesta esittää sijoitussidonnais
ten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat 
sijoitukset taseessa erikseen arvostettuina käy
pään arvoon. Hankintameno ilmoitettaisiin ta
seen liitteenä. Käyvän arvon ja hankintamenon 
erotuksen muutos olisi merkittävä muutos
vuonna tuloslaskelmaan täysimääräisenä. Eh
dotettu sääntely vastaa vakuutusyritysten tilin
päätösdirektiivin 44 artiklan 1 kohdan mää
räyksiä. 

Koska ehdotetun 1 momentin mukaan se, 
mitä 4 §:n 1--7 momentissa säädetään, ei kos
kisi sijoitussidonnaisia vakuutuksia, näiden va
kuutusten vastuuvelan katteena olevien sijoi
tusten liitetiedoissa esitettävää hankintamenoa 
ei alennettaisi 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla 
arvonalennuksilla. Ehdotettu menettely vastaa 
direktiivin 51 artiklan määräyksiä. 

8 §. Osakeyhtiölain 11 luvun 7 §:n 1 moment
tiin sisältyi vuoden 1992 loppuun säännös 
velvollisuudesta ilmoittaa konserniin kuuluvien 
yhtiöiden keskinäisten saamisten ja velkojen 
yhteismäärä taseessa tai sen liitteenä. Kirjanpi
tolain muutosten johdosta säännös kumottiin 
vuoden 1993 alusta lukien. Ehdotetussa muo
dossaan pykälä ei enää sisällä osakeyhtiölain 
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11 luvun 7 §:n kumottua 1 momenttia vastaa
vaa säännöstä. Pykälän muut muutokset ovat 
muodollisia tai tekstiä selventäviä. Sosiaali- ja 
terveysministeriölle pykälän 1 momentin vii
meisessä virkkeessä annettu harkintavalta mah
dollistaisi sen, ettei työeläkemaksujen niin sa
nottua takaisinlainausta tarvitsisi sääntelyn tar
koitus huomioon ottaen sisällyttää erittelyyn. 

9 §. Pykälän nykyisen 3 kohdan mukaan 
tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liit
teenä on ilmoitettava käyttö- ja sijoitusomai
suuteen kuuluvan kiinteän omaisuuden ja osak
keiden osalta verotusarvo tase-erien mukaan 
eriteltynä. 

Kohta ehdotetaan muutettavaksi, koska va
kuutusyhtiöiden tilinpäätöksistä käy ilmi sijoi
tusten käypä arvo ja hankintameno. Verotus
arvon ilmoittamisella ei näin ollen ole merki
tystä. 

Osakeyhtiölain 11 luvun 8 §:n 6 kohdassa on 
nykyään EY:n neljännen yhtiöoikeudellisen di
rektiivin 43 artiklan 12ja 13 kohtaa vastaava 
säännös velvollisuudesta antaa tuloslaskelmas
sa tai taseessa taikka niiden liitteenä tieto 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä taikka 
toimitusjohtajaa koskevista eläkesitoumuksista 
sekä heille myönnetyistä lainoista. Vastaava 
säännös edellä mainittuja henkilöitä koskevista 
niistä eläkesitoumuksista, jotka aiheutuvat hei
dän tässä tarkoitetuista tehtävistään, ja heille 
myönnetyistä lainoista ehdotetaan lisättäväksi 
pykälään sen 4 kohdaksi. 

10 §. Osakeyhtiölain 11 luvun 12 §:n 2 mo
mentin mukaan konsernitilinpäätökseen on lii
tettävä lain 10 luvun 4 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa myös konsernin ra
hoituslaskelma. Vakuutusyhtiöiden osalta kon
sernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus ei riipu 
konsernin koosta. Tähän nähden on tarkoituk
senmukaista, että emoyhtiön toimintakerto
mukseen osakeyhtiölaista poiketen on aina 
liitettävä konsernin rahoituslaskelma. Pykälän 
1 momenttiin on tehty tätä vaatimusta vastaa
va lisäys. 

11 luku. Toimintapääoma 

1 §. Pykälän 1 momentti on muotoiltu uu
delleen. Sisältöä on selvennetty siten, että myös 
toimintapääomaa vähentävät velat on arvioita
va sosiaali- ja terveysministeriön määräämien 
periaatteiden mukaisesti. Tarkoituksena on, et
tä myös velat ja sitoumukset, joita ei ole 

kirjattu taseeseen, on vähennettävä, jos niiden 
suoritusvelvollisuutta on pidettävä ilmeisenä. 
Esimerkkinä tällaisesta on yhtiön oman henki
lökunnan eläkkeistä aiheutuva kattamaton elä
kevastuu. 

Toimintapääomaan luettavista eristä säädet
täisiin edelleenkin tarkemmin asetuksella. La
kiehdotukseen liitetty luonnos asetukseksi vas
taa pääosin nykyistä 1 päivänä tammikuuta 
1994 voimaantullutta vakuutusyhtiön toiminta
pääomaan luettavista eristä annettua asetusta 
(1646/93). Mainittua asetusta laadittaessa on 
nimittäin jo otettu huomioon kolmansien va
hinko- ja henkivakuutusdirektiivien vaatimuk
set. Tähän hallituksen esitykseen liitetty luon
nos sisältää näin ollen voimassaolevaan asetuk
seen verrattuna vain lähinnä säädöstekstin si
sältöä selventäviä muutoksia. Erityisesti on 
haluttu selventää ehtoja, joilla uudenlaiset 
oman ja vieraan pääoman välimuotoa olevat 
pääomaerät voidaan sisällyttää toimintapää
omaan. Tärkeimmät ehdot ovat tällaisten pää
omaerien etuoikeudettomuus vakuutusyhtiön 
velkoihin nähden ja se, että näitä pääomaeriä ei 
jouduta maksamaan takaisin siten, että yhtiön 
vakavaraisuus takaisinmaksun seurauksena yl
lätyksellisesti vaarantuisi. 

4 §. Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä har
joittavien vakuutusyhtiöiden toimintapääoman 
vähimmäismäärän laskentasäännöstä ehdote
taan korjattavaksi vastaamaan vuoden 1994 
alusta toteutettua TEL:n mukaisen perusva
kuutuksen perhe-eläketurvan rahoitustekniikan 
muutosta. 

6 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
24 artiklan ja kolmannen henkivakuutusdirek
tiivin 25 artiklan mukaan myös niin kutsuttu 
pääomalaina, eli laina, jolla on huonompi 
etuoikeus kuin vakuutusyhtiön muilla si
toumuksilla, lasketaan vakuutusyhtiön varoiksi 
toimintapääomaa laskettaessa. Luottolaitostoi
minnasta annetun lain 74 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaan luottolaitoksen omiin varoihin 
luetaan sen vakavaraisuussuhdetta laskettaessa 
myös luottolaitoksen liikkeeseen laskemat sel
laiset sitoumukset, joilla on huonompi etuoike
us kuin luottolaitoksen muilla sitoumuksilla. 
Jotta vakuutusdirektiivejä sovellettaisiin joh
donmukaisesti ja jotta vakuutusyhtiötä koske
vat pääomavaatimukset eivät asettaisi niitä 
tässä suhteessa eriarvoiseen asemaan pankkei
hin verrattuna, ehdotetaan pykälän 1 moment
tia muutettavaksi siten, että henkivakuutusyh
tiöltä vaadittavan oman pääoman vähimmäis-
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määrää laskettaessa omaan pääomaan rinnas
tetaan myös pääomalaina sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämin ehdoin. 

Voimassaolevassa laissa pykälän 2 momen
tissa edellytetään, että takuumäärän vähim
mäismäärää vastaava osuus toimintapääomas
ta koostuu asetuksella määritellyistä eristä. 
Momentin sisältöä ehdotetaan muutettavan si
ten, että vaatimus kohdistuisi myös puoleen 
takuumäärästä, jolloin säädös vastaisi ensim
mäisen henkivakuutusdirektiivin 20 artiklan 
sisältöä. 

I2 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen muu 
käyttö 

I §. Lakiehdotuksen I3 luvun säännösten 
mukaan henkivakuutuksen laskuperusteiden 
ennalta vahvistamisesta luovuttaisiin. Pykälän 
I momenttiin on tehty tämän muutoksen vaa
tima korjaus. Lisäksi lakisääteisen työeläkeva
kuutuksen osalta on lisätty viittaus TEL I2 
a §:n 2 momenttiin, koska I3 luvun säännökset 
eivät enää koske työntekijäin eläkelain mukais
ta vakuutusliikettä, vaan vastaavat säännökset 
on siirretty TEL I2 a §:ään. 

2 §. Vakuutusyhtiölain vuoden 1993 muutos
ten yhteydessä uudistettiin vakuutusyhtiölain 
II lukuun sisältynyt toimintapääomaa koskeva 
säännöstö. Muuttamatta jäi tällöin lain kysees
sä oleva pykälä, jossa olevissa viittauksissa 
oman pääoman ja toimintapääoman suhteeseen 
voitonjaon rajoituksena ei oteta riittävästi huo
mioon toimintapääomaa koskevaa uutta sään
telyä. Pykälä ehdotetaan tämän vuoksi muutet
tavaksi. 

Pykälän I momentissa kiellettäisiin jakamas
ta voittoa osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n I 
momentissa ja saman luvun 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa, jos vakuutusyhtiön 
oma pääoma alittaa 11 luvun 6 §:ssä säädetyn 
vähimmäismäärän. Koska viimeksi mainittua 
pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
niin sanotut pääomalainat rinnastettaisiin yh
tiön omaan pääomaan tarkasteltaessa oman 
pääoman vähimmäisvaatimuksen täyttymistä, 
ehdotetaan tässä käsiteltävää muutettavaksi 
siten, että pääomalainaa ei kuitenkaan otettaisi 
huomioon tutkittaessa täyttyvätkö ehdot voi
tonjakokiellolle. Voitonjaon muut edellytykset 
säätelisi osakeyhtiölaki taustalakina. 

Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaista voiton
jakosäännöstä sen tapauksen varalta, että kon
sernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty jotakin 

tytäryhtiötä. Kirjanpitolautakunnan konserni
tilinpäätöksen laatimisesta antaman yleisohjeen 
kohdassa 2.1. edellytetään kuitenkin, että emo
yrityksen ollessa osakeyhtiö, tilinpäätöksen lii
tetiedoissa on erityisesti selvitettävä, mitä yh
distelemättä jättäminen on vaikuttanut emoyri
tyksen jakokelpoiseen omaan pääomaan. Emo
yhtiön voitonjakoa koskevan erityisrajoituksen 
säätämistaustan muodostaa käsitys konserniyh
tiöistä taloudellisena kokonaisuutena. Käsitys 
ei sellaisenaan sovellu tapaukseen, jossa tytär
yhtiö harjoittaa lakisääteistä eläkevakuutusta. 
Yhdenmukaisesti sen kanssa, ettei eläkevakuu
tusyhtiötä lakiehdotuksen I 0 luvun I §:n 2 mo
mentin mukaan yhdistellä konsernitilinpäätök
seen, emoyhtiön voitonjaon erityiseen rajoitta
miseen ei voida katsoa olevan riittävää perus
tetta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tämän 
mukaisesti, ettei IO luvun 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavaa vakuutusyhtiötä oteta huomioon osa
keyhtiölain 12 luvun 2 §:n 2 momentin mukais
ta emoyhtiön jakokelpoisen voiton enimmäis
määrää laskettaessa. 

3 §. Pykälään on tehty 1 §:n perusteluissa 
mainitusta syystä muodollinen korjaus. 

5 §. Pykälän I momentissa säädetään muun 
muassa vakuutusyhtiön johtoon kuuluville hen
kilöille ja heidän omaisilleen annettavan raha
lainan vakuudesta sekä vastavakuudesta, kun 
vakuutusyhtiö on antanut vakuuden mainittu
jen henkilöiden velvoitteista. Kun lainkohdassa 
viitataan muutettavaksi ehdotettuun 10 luvun 
3 §:n 2 momenttiin, momentti on jouduttu 
kirjoittamaan uudelleen. Ehdotuksen mukaan 
momentissa tarkoitetulla lainalla ja vakuudella 
tulisi olla takaus, jonka on antanut ETA
valtiossa toimiluvan saanut talletuspankki, tai 
muu turvaava vakuus. 

13 luku. Henkivakuutus 

Vakuutusyhtiölain 13luku, johon vuonna 
1993 tehtiin eräitä muutoksia, sääntelee henki
vakuutusta ja muuta pitkäaikaista vakuutusta 
varsin yksityiskohtaisesti. Toiminta edellyttää 
valvontaviranomaisen etukäteen vahvistamia 
laskuperusteita. Laskuperusteilta vaaditaan 
turvaavutta ja kohtuullisuutta. 

EY:ssä noudatettavien periaatteiden lähtö
kohtana on kilpailun vapauttaminen, jolla kat
sotaan päästävän kuluttajien kannalta parhaa-
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seen lopputulokseen. Tämän vuoksi kaikenlai
nen ennakkovalvonta perustevahvistuksineen ja 
vastaavine vaatimuksineen kielletään. Valvonta 
suoritetaan jälkikäteisvalvontana ensi sijassa 
yhtiön vakavaraisuustasoa valvomalla. Erittäin 
keskeistä tältä osin on, että vastuuvelka on 
kaikissa tilanteissa riittävän turvaavasti mää
rätty. 

Ehdotettujen uusien säännösten ensisijaisena 
tavoitteena on muuttaa suomalainen sääntely 
ja valvonta EY:ssä noudatettavia periaatteita 
vastaavaksi. Säännösten toisena tavoitteena on 
mahdollistaa kuluttajansuojan kannalta tar
peellisten valvontatoimien suorittaminen myös 
tulevaisuudessa. 

Nykyisen 13 luvun säännökset vastuuvelan 
määräämisessä noudatettavista periaatteista on 
lakiehdotuksessa siirretty 10 lukuun, jossa 
muutenkin säädettäisiin vastuuvelasta. Lakieh
dotuksen 13 luku koskisi vain henkivakuutusta 
ja vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia 
vakuutuksia, jotka on otettu henkivakuutusta 
koskevan sääntelyn piiriin siksi, että myös 
henkivakuutusyhtiöillä on oikeus myöntää nii
tä. Lakisääteisten vahinkovakuutusten osalta 
mm. maksuja koskeva sääntely tapahtuu niitä 
koskevissa erityislaeissa. Muissa vahinkova
kuutuksissa vastaavia säännöksiä ei katsota 
tarvittavan. 

1 §. Nykyisen lain mukaan henkivakuutuk
sen ja muun pitkäaikaisen vakuutuksen lasku
perusteet on vahvistettava etukäteen. Perusteis
sa tulee määritellä vakuutusmaksut, vastuuvel
ka, vapaakirja, takaisinostoarvo, vakuutus
maksun laiminlyönnin seuraukset ja menettely 
tapauksessa, jossa vakuutus lakkaa muun syyn 
kuin vakuutustapahtuman johdosta ennen so
vittua aikaa. 

Lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin mukaan 
yhtiöllä on sen lisäksi, mitä 10 luvun 2 §:ssä 
säädetään vastuuvelan laskuperusteista, edel
leenkin oltava myös vakuutusmaksujen lasku
perusteet. Niissä määrätään vakuutusmaksujen 
laskennasta tai siitä, miten vakuutusturva mää
räytyy maksettujen maksujen perusteella, sekä 
takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon lasken
nasta. Perusteiden vaatimiselle on kaksi syytä. 
Ne helpottavat viranomaisten suorittamaa val
vontaa. Lisäksi ne antavat, erityisesti yksityis
henkilöiden ottamissa vakuutuksissa, keinon 
tarvittaessa selvittää vakuutussopimuksen to
teutumista ja sen kohtuullisuutta. Perusteet on 
rajattu koskemaan kysymyksiä, joiden osalta 

saatetaan jälkikäteen joutua tässä tarkoitettui
hin selvittelytoimiin. 

Perusteille ei enää vaadittaisi viranomaisen 
vahvistusta. Yhtiö saattaisi esimerkiksi jotakin 
ryhmää vakuuttaessaan laatia juuri sille sopivat 
erityisperusteet. Kun vastuuvelan riittävyys on 
vakavaraisuusvalvonnan eräs keskeinen kohde, 
on mahdollista, että sosiaali- ja terveysministe
riö vaatii vakuutusyhtiöitä toimittamaan sille 
käyttämänsä vastuuvelan määräämisperusteet. 
Tämä voi olla myös eräs tapa toteuttaa näiden 
perusteiden julkisuusvaatimus direktiivin edel
lyttämällä tavalla. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu nykyisen 
lain 2 §:n 2 momenttia vastaava säännös velvol
lisuudesta laatia laskuperuste siten, että siitä 
käy ilmi, miten vakuutetut jaetaan ryhmiin 
yhtiön vastuuseen vaikuttavien seikkojen pe
rusteella. 

2 §. Nykyisen lain mukaan henkivakuutuk
sen maksuperusteet tulee laatia ensi sijassa 
turvaaviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että maksun 
tulisi aina sisältää jonkinsuuruinen varmuusli
sä. 

EY:ssä noudatettavien periaatteiden mukaan 
maksuille ei aseteta näin pitkälle menevää 
turvaavuusvaatimusta. EY:ssä myytävien uusi
en vakuutusten maksutaso tulee määritellä 
siten, ettei yhtiölle asetettujen vakavaraisuus
vaatimusten täyttyminen vaarannu. Uusilla va
kuutuksilla tarkoitetaan tällöin kaikkia yhtiön 
tuotevalikoimassa olevia vakuutuksia, joita se 
markkinoi nykyisille ja uusille asiakkailleen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimer
kiksi kilpailusyistä maksu voidaan asettaa 
alemmaksi kuin arviot vakuutuksen yhtiölle 
aiheuttamista menoista edellyttäisivät, kunhan 
syntyvä alijäämä pystytään peittämään vaaran
tamatta yhtiön vakavaraisuutta. 

Hyvän vakuutustavan voitaneen katsoa estä
vän myös sellaisen jatkuvan alihinnoittelun, 
jonka seurauksena yhtiön voittoon osallisten 
vakuutusten tuottoja jouduttaisiin käyttämään 
jatkuvasti joidenkin vakuutuslajien tappion 
peittämiseen. 

Ehdotettu uusi 2 § vastaa sisällöltään edellä 
mainittuja EY:ssä noudatettavia periaatteita. 

3 §. Henkivakuutustoiminta aikaansaa ylijää
mää sen vuoksi, että vakuutusmaksut yleensä 
määritellään turvaaviksi. Toisaalta myös yh
tiön toimintapääoma tuottaa. Tavallisesti osa 
ylijäämästä palautetaan erilaisina lisäetuina va
kuutuksenottajille. Nykyisen lain mukaan lisä
etujen antamisessa on sovellettava kohtuuspe-
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riaatetta. EY -direktiivit eivät suoranaisesti 
edellytä kohtuusperiaatteen soveltamista. Tästä 
huolimatta on tarkoituksenmukaista säilyttää 
vakuutusyhtiölaissa kohtuusperiaate samalla 
selventäen sen sisältöä nykyiseen sääntelyyn 
nähden. 

Lakiehdotuksen 3 §:n lähtökohtana on, että 
osa myytävistä vakuutuksista on sellaisia, joilla 
voi olla osuus vakuutusliikkeen tuottamaan 
ylijäämään. Osa vakuutuksista taas ei lähtö
kohtaisesti, esimerkiksi niiden hinnoittelun 
vuoksi, ole osallisena ylijäämää jaettaessa. Py
kälässä on omaksuttu se periaate, että kohtuul
linen osa siitä ylijäämästä, joka on syntynyt 
ylijäämään osallisista vakuutuksista, on palau
tettava vakuutetuille, mikäli yhtiön vakavarai
suustaso sen sallii. Ennen lain voimaantuloa 
otetut vakuutukset voitaneen katsoa, kuten 
tähänkin asti, ylijäämään osallisiksi. 

Lisäetujen tason määrittelyssä tulisi pykälän 
1 momentin mukaan pyrkiä myös lisäetujen 
tason jatkuvuuteen. Jatkuvuusvaatimuksen tar
koituksena on estää johtamasta kuluttajaa har
haan ylisuurilla, vakuutussopimuksen suunni
teltuun kestoon nähden lyhyenä aikana annet
taviksi suunnitelluilla eduilla. Jatkuvuusvaati
muksen tarkoituksena ei ole estää poikkeuksel
listenkaan lisäetujen antamista silloin, kun va
kuutuksenottajille selvitetään, että on kysymys 
eduista joiden taso on määritelty tavanomaista, 
jatkuvaa lisäetujen tasoa korkeammaksi. 

Toimintapääoman tuotto ja ylijäämän ja
koon osallistumattomien vakuutusten tuottama 
ylijäämä sekä se osa ylijäämään osallistuvien 
vakuutusten tuottamasta ylijäämästä, jota ei 
kohtuullisuusvaatimuksen johdosta ole jaettava 
vakuutuksille, olisi yhtiön vapaasti käytettävis
sä. Se voidaan käyttää joko vakuutuksenotta
jille annettaviin lisäetuihin, yhtiön vakavarai
suuden kartuttamiseen tai voitonjakoon omis
tajille. 

Pykälän tarkoittama sääntely on haluttu 
säilyttää laissa lähinnä sen vuoksi, että valvon
taviranomainen voi tarvittaessa estää turvaa
vuusperiaatteen soveltamisesta syntyvän ylijää
män siirtymisen kohtuuttomassa määrin omis
tajille ja ylijäämän jakoon osallisten eri vakuu
tuksenottajaryhmien epätasapuolisen kohtelun. 

Pykälän 2 momentin mukaan myös lisäetu
jen jakotavasta on laadittava laskuperusteet 
Laskuperusteiden tarkoitus on tässäkin tapauk
sessa helpottaa jälkikäteisvalvontaa ja osaltaan 
antaa mahdollisuus kuluttajien vaatimien selvi
tysten tekemiseen. 

4 §. Nykyisen lain mukaan vastuuvelan pie
nentyessä on vapautuva vastuu siirrettävä niin 
sanottujen lisäetujen vastuuseen. Tämä on eräs 
kohtuusperiaatteen sovellutus. Vapautuva vas
tuu on osoitus siitä, että perityt vakuutusmak
sut ovat osoittautuneet liian suuriksi. Uuden 
lainsäädännön mukaan näin ei enää ole, sillä 
maksun ja vastuuvelan laskuperusteet eivät 
enää välttämättä vastaa toisiaan. 

Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan luvun 1 §:ssä 
ja 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen laskuperustei
den muutos ei saa alentaa vakuutuksen ta
kaisinostoarvoa, ellei vakuutuksenottajalle an
neta ensin mahdollisuutta lopettaa vakuutuk
sensa nostamalla vanhoin perustein määrätty 
korkeampi takaisinostoarvo. Tätä on pidettävä 
eräänlaisena kohtuusperiaatteen ilmenemis
muotona, sillä takaisinostoarvo kuvaa sitä 
määrää, johon vakuutuksenottaja olisi oikeu
tettu, jos sopimus purettaisiin tarkasteluhetkel
lä. 

Toisenlainen kohtuusperiaatteen muoto on 
pykälän mukaan se, ettei laskuperusteiden 
muuttuminen saa myöskään alentaa vakuutuk
sen vapaakirja-arvoa. Tältä osin sallittaisiin 
kuitenkin kaksi poikkeusta. Jos muutos aiheu
tuu lainsäädännön muuttumisesta tai yleisen 
korkotason merkittävästä alentumisesta, voitai
siin vakuutuksen vapaakirja-arvoa alentaa. 

Lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvassa 
muutoksessa on kysymys esimerkiksi siitä, että 
vakuutussopimuksen mukaan korvaus on se 
osa kokonaisvahingosta, joka ylittää jonkin 
lain perusteella saatavan korvauksen. Jos laki
sääteinen korvaus pienenee, kasvaisi vakuutus
yhtiön vastuulle jäävä korvauksen osa täysin 
yhtiöstä riippumattomasta syystä suuremmaksi 
kuin vakuutusmaksua määrättäessä on osattu 
arvioida. Tällöin sallittaisiin vakuutuksen va
paakirja-arvon alentaminenkin. Vastaavasti, 
jos yleinen korkotaso laskee niin paljon, että 
vastuuvelkalaskelmissa käytettävää korkokan
taa on pakko alentaa, on kohtuutonta edellyt
tää, että yhtiö määrittelisi vakuutuksen vapaa
kirja-arvon olettaen laskuperustekoron olevan 
tulevaisuudessakin korkeampi kuin vastuuvel
kalaskelmissa sovellettava korkokanta. Yleisen 
korkotason muuttuminen todettaisiin sillä, että 
sosiaali- ja terveysministeriö päättää alentaa 
vastuuvelkalaskelmissa sovellettavan koron 
ylärajaa. Tarkoituksena on, että yhtiöllä olisi 
oikeus alentaa vapaakirja-arvoa vain niin pal
jon, kuin ministeriön tekemä laskuperusteko
ron ylärajan alentaminen edellyttää. Ta-
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kaisinostoarvon säilyttämisvaatimus takaa 
näissäkin tapauksissa sen, ettei vapaakirja
arvon alentaminen johda vakuutuksenottajan 
kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. 

Vakuutuksen vapaakirja-arvo on sitä vastoin 
säilytettävä ennallaan silloin, kun yhtiön suo
rittama perustemuutos aiheutuu esimerkiksi sen 
oman hinnoitteluvirheen korjauksesta tai sen 
oman sijoitustoiminnan tuottojen vähentymi
sestä. 

Vakuutusyhtiölain voimassa olevan 13 luvun 
6 §:n mukaan henkivakuutusyhtiö ei saa ilman 
sosiaali- ja terveysministeriön lupaa tehdä so
pimusta sellaisten henkivakuutusten jälleenva
kuuttamisesta, jotka yhtiö vastaisuudessa 
myöntää, ellei sopimusta voida yhtiön puolesta 
irtisanoa lakkaavaksi ilman korvausta viimeis
tään vuoden kuluttua irtisanomisesta. Tällai
seen sääntelyyn ei nykyoloissa voida katsoa 
olevan erityistä tarvetta. Vastaavaa säännöstä 
ei tämän vuoksi ole otettu ehdotettuun uuteen 
13 lukuun. 

14 luku. Vakuutusyhtiöiden valvonta 

1 §. Pykälän uuteen 2 momenttiin on lisätty 
kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 9 artik
lan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 8 
artiklan sisältämää kotimaan valvonnan peri
aatetta koskevat säännökset. Tämän periaat
teen mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö 
vastaa siten suomalaisen vakuutusyhtiön talou
den valvonnasta sekä yhtiön Suomessa tapah
tuvan toiminnan että myös sen toiminnan 
osalta, jota yhtiö harjoittaa muussa ETA
valtiossa joko sijoittautumisoikeuden tai palve
lujen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella. 
Tämä valvontaoikeus ei kuitenkaan yleensä 
ulottuisi niihin ETA-valtioihin, jotka eivät so
vella Suomeen kolmatta vahinkovakuutusdi
rektiiviä. 

Talouden valvonta sisältää vakuutusyhtiön 
koko liiketoiminnan vakavaraisuuden, vakuu
tusteknisen vastuuvelan ja sitä kattavien varo
jen tarkastamisen. Jos yhtiö harjoittaa vahin
kovakuutusluokan 18 mukaista matka-apuva
kuutusta, ministeriön valvonta ulottuu myös 
niiden teknisten voimavarojen tarkastamiseen, 
jotka yhtiöllä on käytettävissään sellaisiin avus
tustoimiin, joihin se on sitoutunut. 

4 §. Voimassa olevan lain 4 §:n mukaan 
ministeriöllä on oikeus milloin tahansa tarkas
taa vakuutusyhtiön ja sen sivuyhtiön liikettä ja 

muuta toimintaa sekä osallistua niihin koko
uksiin, joissa päätösvaltaa vakuutusyhtiöasiois
sa käytetään. Käytännössä tarkastustoiminta 
on tapahtunut sekä yhtiön toimitiloissa suori
tettavissa tarkastuksissa että ministeriölle toi
mitettujen asiakirjojen perusteella. 

Kolmansissa direktiiveissä edellytetään jäsen
valtioiden varmistavan, että valvontaviran
omaisella on tarvittavat valtuudet ja keinot sen 
alueella kotipaikan omaavien vakuutusyritys
ten liiketoiminnan valvontaan. Näiden valtuuk
sien ja keinojen on annettava valvontaviran
omaiselle mahdollisuus muun muassa perehtyä 
yksityiskohtaisesti yrityksen tilaan ja koko lii
ketoimintaan joko keräämällä tietoja tai vaati
malla vakuutusliikettä koskevia asiakirjoja 
taikka suorittamalla tarkastuksia paikan päällä 
yrityksen toimitiloissa. Pykälän 1 momenttiin 
on tämän johdosta lisätty nykyisestä laista 
puuttuva nimenomainen maininta siitä, että 
ministeriöllä on oikeus suorittaa tarkastuksia 
myös vakuutusyhtiön toimitiloissa. 

Kun vastuu vakuutusyhtiön talouden val
vonnasta on yksinomaan yhtiön kotipaikan 
valvontaviranomaisella, on pykälän 2 moment
tiin kirjoitettu säännös siitä, että sosiaali- ja 
terveysministeriöllä on oikeus milloin tahansa 
tarkastaa myös vakuutusyhtiön muussa ETA
valtiossa olevan edustuston toimintaa. Tarkas
tuksesta on ilmoitettava sen valtion vakuutus
tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle, jossa 
edustusto sijaitsee. Tarkastuksen voivat suorit
taa joko ministeriön omat virkamiehet tai 
ministeriön tähän tehtävään valtuuttamat edus
tajat. Sijaintivaltion valvontaviranomaisella on 
oikeus osallistua tässä valtiossa tapahtuvaan 
tarkastukseen. 

ETA:nsekakomitean päätöksen johdosta py
kälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei minis
teriön 2 momentissa tarkoitettu tarkastusoike
us yleensä koske niissä ETA-valtioissa, jotka 
eivät sovella Suomeen kolmatta vahinkovakuu
tusdirektiiviä, toimivia suomalaisten vakuutus
yhtiöiden edustustoja. 

Pykälän 4 momentti erityisistä asiantuntijois
ta on samansisältöinen kuin nykyinen 4 §:n 1 
momentin viimeinen virke. 

Pykälän 5 momentti vastaa voimassa olevan 
lain 4 §:n 2 momenttia. 

5 §. Pykälä sisältää toimiluvan rajoittamista 
ja peruuttamista lukuun ottamatta säännökset 
niistä hallinnollisista pakkokeinoista, joita mi
nisteriö voi käyttää vakuutusyhtiötä vastaan, 
jos yhtiö ei noudata lakia, toimilupaansa, 
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yhtiöjärjestystään tai ministeriön antamia mää
räyksiä. Ministeriö voi käyttää pakotteita myös 
silloin, kun yhtiö menettelee hyvän vakuutus
tavan vastaisesti tai yhtiön toiminnassa muu
toin ilmenee väärinkäytöksiä. Ensi vaiheessa 
ministeriö voi antaa asiassa yhtiölle huomau
tuksen. Ministeriö voi myös kehottaa yhtiötä 
korjaamaan asian määräajassa tai kieltää yh
tiötä jatkamasta virheellistä menettelyä. 

Nykyisessä laissa asetettu kuuden kuukau
den määräaika, jonka kuluessa yhtiön on kor
jattava asia, jollei määräaikaa pakottavista 
syistä pidennetä, ehdotetaan poistettavaksi, 
koska tilanteen korjaamiseen tarvittava aika 
vaihtelee asian laadusta riippuen. Voimassa 
olevasta laista pykälä eroaa myös siten, että 
niiden toimintatapojen joukosta, joiden johdos
ta ministeriö voi käyttää pakkokeinoja, on 
poistettu vakuutusta varten vahvistettujen pe
rusteiden noudattamatta jättäminen. Tämä joh
tuu siitä, että perusteiden vahvistamista ei 
kolmansien direktiivien mukaan yleensä enää 
voida vaatia. Lakisääteisessä eläke- ja tapatur
mavakuutuksessa, joissa perusteiden vahvista
mismenettely ehdotetaan edelleen säilytettäväk
si, vakuutusyhtiö, joka ei noudata ministeriön 
vahvistamia perusteita ei myöskään noudata 
perusteiden vahvistamista koskevia säännöksiä, 
joten ministeriö voi edelleen puuttua tilantee
seen tämän pykälän nojalla. 

Pykälän 2 ja 3 momentti vastaavat sisällöl
tään voimassa olevan lain 5 §:n 2 ja 3 moment
tia. 

Pykälän 4 momentti vastaa sisällöltään muu
toin voimassa olevan lain 4 momenttia, mutta 
voimassa olevan lain 4 - 6 momenttiin sisäl
tyvät toimiluvan rajoittamista ja peruuttamista 
koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 5 
a §:ään. 

5 a §. Pykälässä säädetään niistä tapauksista, 
joissa sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa 
tai peruuttaa yhtiön toimiluvan. Uusi säännös 
vastaa kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
14 artiklaaja kolmannen henkivakuutusdirek
tiivin 13 artiklaa. Lakisääteistä TEL-vakuutus
ta harjoittavan vakuutusyhtiön toimiluvan ra
joittamisesta ja peruuttamisesta päättäisi 1 lu
vun 3 a §:n ehdotetun 3 momentin mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriön sijasta kuitenkin 
valtioneuvosto. 

Toimiluvan rajoittaminen ja peruuttaminen 
on nykyisen lain aikana voinut tapahtua ensin
näkin silloin, kun yhtiö ei ole aloittanut toi
mintaansa 12 kuukauden kuluessa toimiluvan 

myöntämisestä tai kun yhtiö on lopettanut 
toimintansa vähintään kuuden kuukauden 
ajaksi toimiluvan myöntämisen jälkeen. Toimi
lupaa on myös voitu rajoittaa tai se on voitu 
peruuttaa, jos yhtiö ei ole noudattanut edellä 
5 §:ssä tarkoitettua kehotusta tai kieltoa ja 
velvoitteiden laiminlyönti on ollut törkeä. Toi
miluvan rajoittaminen ja peruuttaminen on 
ollut mahdollista myös silloin, kun niissä olo
suhteissa, joissa lupa on myönnetty, on tapah
tunut sellaisia muutoksia, ettei sitä enää annet
taisi, tai jos yhtiön toiminnan aloittamisen 
edellytykset eivät enää täyty. 

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi toimi
luvan rajoittaminen tai peruuttaminen voi eh
dotuksen 1 momentin 2 kohdan mukaan ta
pahtua yhtiön omasta aloitteesta niin, että 
yhtiö ilmoittaa luopuvansa vakuutusliikkeen 
harjoittamisesta. 

Toimiluvan rajoittaminen ja peruuttaminen 
siinä tapauksessa, että yhtiö lopettaa määrä
ajaksi toimintansa, on rajoitettu direktiivien 
sanamuodon mukaisesti koskemaan vain niitä 
tapauksia, joissa toiminta lopetetaan yli kuu
den kuukauden ajaksi. Tämä mahdollisuus on 
voimassa olevan lain aikana koskenut tapauk
sia, jolloin toiminta on lopetettu vähintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

Toimilupaan voidaan 1 momentin 5 kohdan 
mukaan puuttua myös silloin, kun yhtiö ei ole 
pystynyt määräajassa suorittamaan 5 b §:ssä 
säädetyssä taloudellisen aseman tervehdyttä
missuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoi
tussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Ny
kyisen lain aikana mainitut teot ovat voineet 
johtaa toimiluvan rajoittamiseen tai peruutta
miseen sitä kautta, että suunnitelmissa esitetty
jen toimenpiteiden suorittamatta jättäminen on 
katsottu törkeäksi velvoitteiden laiminlyönnik
si. 

Pykälän 2 momentissa on direktiivien mu
kainen säännös kotivaltion toimivaltaisen vi
ranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa toimilu
van rajoittamisesta tai peruuttamisesta muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on siten velvolli
nen tekemään mainitun ilmoituksen niiden 
ETA-valtioiden vakuutustarkastusviranomaisil
le, joissa yhtiö harjoittaa vakuutusliikettä. Jos 
kyse on vahinkovakuutusyhtiöstä, edellytään 
lisäksi, että valtio soveltaa Suomeen kolmatta 
vahinkovakuutusdirektiiviä. Ministeriön on 
myös yhdessä muiden ETA-valtioiden viran-
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omaisten kanssa huolehdittava näissä tapauk
sissa vakuutettujen etujen turvaamisesta. 

5 b §. Pykälään on koottu nykyisen lain 14 
luvun 5 a §:ssä ja 15 luvun 1 §:n 2 momentin 
ensimmäisessä virkkeessä olevat säännökset, 
joissa säädetään suunnitelmasta, joka vakuu
tusyhtiön on laadittava, jos se ei enää täytä 11 
luvun vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia. 

6 §. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on esillä 
olevan pykälän mukaan oikeus tietyissä ta
pauksissa ilmoitettuaan asiasta niiden ETA
valtioiden vakuutustarkastusviranomaisille, 
joissa vakuutusyhtiö harjoittaa vakuutustoi
mintaa, ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa 
olevaa omaisuutta tai kieltää yhtiötä panttaa
masta tai luovuttamasta kyseistä omaisuutta. 

Voimassa olevan lain mukaan ministeriö on 
voinut ottaa haltuunsa yhtiön omaisuutta ai
noastaan yhtiön vastuuvelkaa vastaavan mää
rän. Sen sijaan omaisuuden luovutus- ja pant
tauskielto on voinut koskea kaikkea yhtiön 
omaisuutta. Nämä toimenpiteet on ollut mah
dollista toteuttaa silloin, kun ministeriö on 
katsonut yhtiön joutuneen tai olevan joutumas
sa sellaiseen tilaan, että se on purettava. 

Ehdotetun säännöksen mukaan haltuunotto 
ja kiellot voidaan toteuttaa ensinnäkin silloin, 
kun yhtiön toimilupa on peruutettu tai yhtiön 
vastuuvelan kate ei täytä sille asetettuja vaati
muksia. Vastaavasti voidaan menetellä, kun 
yhtiön toimintapääoma tai oma pääoma ei 
täytä 11 luvun 3, 5 tai 6 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia. Mainitut toimenpiteet voidaan 
toteuttaa myös silloin, kun yhtiön toimintapää
oma ei enää täytä sen vähimmäismäärälle 11 
luvun 2 ja 4 §:ssä asetettuja vaatimuksia ja kun 
ministeriöllä on aihetta olettaa, että yhtiön 
taloudellinen asema edelleen huonontuu. Jos 
ministeriö katsoo yhtiön olevan joutumassa 
tällaiseen tilaan, ministeriöllä olisi nykyisen 
lain tavoin oikeus ryhtyä edellä tarkoitettuihin 
valvonta toimenpiteisiin. 

Jos vakuutussopimusten kattamat riskit si
jaitsevat muissa ETA-valtioissa, yhtiön omai
suuden haltuunotto voi tapahtua vasta sen 
jälkeen, kun ministeriö on ilmoittanut toimen
piteestä riskien sijaintivaltioiden vakuutustar
kastuksesta vastaaville viranomaisille. Valtio, 
jossa vahinkovakuutussopimuksen riskin kat
sotaan sijaitsevan, määräytyy vakuutusyhtiö
lain 2 a luvun 10 §:n perusteella. Henkivakuu
tussopimusten osalta ilmoitus tehdään sen val
tion valvontaviranomaiselle, jossa henkivakuu
tuksenottaja asuu vakinaisesti tai jos on kyse 

oikeushenkilöstä, sen valtion viranomaiselle, 
jossa sopimukseen liittyvä toimipaikka sijaitsee. 

Pykälässä mainitut toimenpiteet voidaan py
kälän 2 momentin mukaan ministeriön pyyn
nöstä toteuttaa myös niissä muissa ET A-valti
oissa, joissa yhtiö harjoittaa vakuutustoimin
taa. Jos kyse on vahinkovakuutusyhtiöstä lisä
edellytyksenä on, että valtio soveltaa Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä. Tällöin 
kyseiset toimenpiteet toteuttaa asianomaisen 
valtion vakuutustarkastuksesta vastaava viran
omainen. 

Säännös vastaa kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin 13 artiklaa ja kolmannen henki
vakuutusdirektiivin 12 artiklaa. 

7 §. Nykyisen vakuutusyhtiölain 14 luvun 
7 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön 
valitsemat viisi asiantuntijaa antavat lausun
tonsa tietyistä 8 §:ssä luetelluista asioista. Lau
suntojen antamista varten on laissa ollut mah
dollisuus pitää ministeriön vakuutusosaston 
osastopäällikön johdolla joko asiantuntijoiden 
kokous, johon osallistuvat kaikki asiantuntijat, 
tai neuvottelu, johon osallistuvat ne asiantun
tijat, joita koskevasta asiasta on kysymys. Kun 
kaikki lausunnot käytännössä on kuitenkin 
pyydetty asiantuntijoiden kokouksissa, on 2 
momentista ehdotettu poistettavaksi mahdolli
suus pitää joidenkin asiantuntijoiden neuvotte
lu. 

8 §. Voimassa olevan lain mukaan asiantun
tijoiden on tullut antaa lausuntonsa 8 §:ssä 
luetelluista asioista. Tiettyjen asioiden, kuten 
esimerkiksi yhtiöjärjestystä koskevien asioiden 
käsittely kokouksessa on edellyttänyt, että asi
alla on katsottu olevan yleistä merkitystä. 
Näiden asioiden lisäksi asiantuntijoiden on 
tullut antaa lausunto monista sellaisista asiois
ta, jotka ovat koskeneet ainoastaan tiettyjä 
vakuutusyhtiöitä, kuten esimerkiksi toimiluvan 
myöntämistä ja sulautumista koskevista asiois
ta. Näiden asioiden käsittely on edellyttänyt 
yksityiskohtaisten, usein liikesalaisuuden alai
suuteen kuuluvien tietojen antamista asian
omaisista yhtiöistä. Kun asiantuntijat käytän
nössä edustavat eri vakuutusyhtiöitä, ei lausun
non antamista toisten yhtiöiden asioista yh
tiöiden edustajista muodostuvassa toimielimes
sä voida kilpailusyistä pitää hyväksyttävänä. 
Tämän vuoksi on esityksessä poistettu asian
tuntijakäsittelystä kaikki yksittäisiä vakuutus
yhtiöitä koskevat asiat. Asiantuntijoilta pyyde
tään lausuntoa vain sellaisista esityksistä, jotka 
koskevat vakuutusyhtiölainsäädännön muutta-
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mista tai sen nojalla annettavia tarkempia 
määräyksiä taikka erityisten asiantuntijoiden 
toimeenottamisessa noudatettavia periaatteita. 
Ministeriö voi harkintansa mukaan pyytää 
muistakin asioista asiantuntijoiden lausuntoa, 
mutta tällöinkin on huolehdittava siitä, etteivät 
yksittäisten vakuutusyhtiöiden tiedot tule mui
den yhtiöiden tietoon. 

Kuten edellä 7 §:n perusteluissa todetaan, 
käsitellään kaikki asiantuntija-asiat ehdotuksen 
mukaan asiantuntijoiden kokouksessa. Asian
tuntijaelimen asemaa on lakiehdotuksessa 
muutettu siten, että kokoukseen osallistuneiden 
asiantuntijoiden enemmistö ei enää voi saattaa 
valtioneuvoston päätettäväksi sellaista asiaa, 
jonka ratkaisemisesta se on eri mieltä kuin 
ministeriö. 

14 a luku. Kilpailun turvaaminen 

2 §. Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön on otettava vakuutusehtoja 
sekä maksu- ja muita perusteita vahvistaessaan 
huomioon myös kilpailun vaatimukset. Mo
mentti on muotoiltu uudelleen, koska siinä 
tarkoitetusta perusteiden vahvistusmenettelystä 
luovuttaisiin ehdotetussa vakuutusyhtiölain 13 
luvussa. 

15 luku. Selvitystila ja purkaminen 

1 §. Koska pykälän 2 momenttiin sisältyvä 
säännös lyhyen aikavälin rahoitussuunnitel
masta ehdotetaan siirrettäväksi 14 luvun 5 b §:n 
2 momentiksi, on pykälän 2 momenttia muu
tettu vastaavasti. Tätä siirtoa lukuun ottamatta 
momentin asiasisältöä ei muutettaisi. 

14 §. Voimassaolevan lain mukaan eläkeva
kuutusyhtiön joutuessa selvitystilaan on eläke
vakuutuksen vastuuvelkaa vastaavat varat siir
rettävä erityiseen selvityspesään. Nämä varat 
on käytettävä vakuutusten hyväksi niiden vas
tuuvelkaosuuksiensa suhteessa ottamalla va
kuutus toisesta vakuutusyhtiöstä. Koska TEL 
12 §:n mukaan TEL:n mukaiset eläkkeet on 
turvattu eläkelaitosten välisellä lakisääteisellä 
yhteisvastuulla ja koska toisaalta TEL:n mu
kaisessa vakuutuksessa sovelletaan osittain ra
hastoivaa menetelmää, ehdotetaan pykälän 1 
momentista poistettavaksi vastuuvelkaosuuksi
en käyttäminen jakoperusteena. 

Ehdotuksen mukaan selvityspesän varat käy-
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tettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön määrää
mällä tavalla niihin kustannuksiin, jotka aiheu
tuvat siitä, että samanlainen eläketurva järjes
tetään toisessa vakuutusyhtiössä. Mikäli erityi
sestä syystä ei ole perusteltua noudattaa muuta 
menettelyä, varat käytettäisiin seuraavassa jär
jestyksessä. Erityisen selvityspesän varat käy
tettäisiin ensisijaisesti varsinaisen alkaneista ja 
vastaisista eläkkeistä aiheutuneen vastuun ja 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 5 momentin mu
kaisen niin sanotun tasausvastuun kattamiseen. 
Mikäli erityisessä selvityspesässä olisi tämän 
jälkeen varoja, olisi tarkoituksenmukaista, että 
vastuuvelkaan luettava 10 luvun 2 §:n mukai
nen tasoitusmäärä katetaan riskiteoreettisesti 
määrättyyn vähimmäismääräänsä asti. Tämän 
varojen käyttöjärjestyksen tarkoituksena olisi 
vähentää työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 mo
mentin mukaisesta yhteisvastuusta sekä välittö
mästi että pitkällä aikavälillä aiheutuvia kus
tannuksia. Työntekijäin eläkelain mukaan yh
teisvastuu toteutetaan sosiaali- ja terveysminis
teriön määräämien perusteiden mukaisesti. 
Säädökseen ehdotetaan jätettäväksi riittävä 
väljyys, jotta yhteisvastuumenettelyyn joudut
taessa voitaisiin tarvittavassa määrin ottaa 
huomioon kulloisetkin olosuhteet tarkoituksen
mukaisella tavalla. 

Mikäli erityisessä selvityspesässä olisi vielä 
jäljellä varoja, käytettäisiin ne työntekijäin elä
kelain 12 a §:n 2 momentin mukaisista lisä
eduista aiheutuneen vastuun kattamiseen, ja 
lopuilla varoilla katettaisiin 10 luvun 2 §:n 
mukainen tasoitusmäärä täyteen. 

16 luku. Sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 12 
ja 53 artiklassa sekä kolmannen henkivakuu
tusdirektiivin 11 ja 49 artiklassa säädetään 
niistä tilanteista, joissa jäsenvaltioiden on sal
littava vakuutuskannan luovuttaminen vakuu
tusyritykseltä toiselle ja näihin luovutuksiin 
sovellettavasta menettelystä. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 12 
artikla ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 
11 artikla koskee kannanluovutuksia, joissa 
luovuttajana on vakuutusyritys, jolla on koti
paikka jäsenvaltiossa. Kolmannen vahinkova
kuutusdirektiivin 53 artikla ja kolmannen hen
kivakuutusdirektiivin 49 artikla koskee kan
nanluovutuksia, joissa luovuttajana on vakuu-
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tu~yritys, jolla on kotipaikka Euroopan yhtei
söJen ulkopuolisessa valtiossa ja edustusto Eu
roopan yhteisöissä. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 12 
artiklan ja kolmannen henkivakuutusdirektii
vin 11 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on 
kansallisessa lainsäädännössä säädetyin ehdoin 
sallittava kotimaisten vakuutusyritysten sijoit
tautumisoikeuden tai palvelujen vapaan tarjoa
misen oikeuden perusteella tehtyjen vakuutus
sopimusten vakuutuskannan luovutus vakuu
tusyritykselle, jolla on kotipaikka toisessa jä
senvaltiossa. Luovuttavan vakuutusyhtiön ko
tivaltion vakuutustarkastuksesta vastaava vi
ranomainen antaa lopullisen suostumuksen 
kannanluovutukselle saatuaan 1) siihen suostu
muksen niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta, joissa riski sijaitsee, kun kysy
myksessä on vahinkovakuutusriskejä koskeva 
vakuutus tai sitoumusjäsenvaltioiden toimival
taisilta viranomaisilta, kun kysymyksessä on 
henkivakuutus sekä saatuaan 2) vastaanotta
van vakuutusyrituksen kotivaltion vakuutus
tarkastuksesta vastaavalta viranomaiselta vah
vistuksen siitä, että yrityksellä on suunniteltu 
kannanluovutus huomioon ottaen riittävä sol
venssimarginaali. Jos vakuutussopimus on teh
ty edustustosta käsin, on lisäksi kuultava edus
tuston sijaintivaltion vakuutustarkastuksesta 
vastaavaa viranomaista. Kaikkien niiden viran
omaisten, joilta luovuttavan vakuutusyrityksen 
kotivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavan 
viranomainen pyytää suostumusta, vahvistusta 
tai lausuntoa, on toimittava kolmen kuukau
den kuluessa pyynnön saamisesta uhalla, että 
muutoin heidän katsotaan antaneen suostu
muksen, vahvistuksen tai myönteisen lausun
non asiassa. 

Koska kolmas vahinkovakuutusdirektiivi ja 
kolmas henkivakuutusdirektiivi on päätetty 
ulottaa koskemaan myös niitä vakuutusyhtiöi
tä, joilla on kotipaikka Euroopan talousalueel
la, on myös Suomen lainsäädäntöön otettava 
vastaavat säännökset kansainvälisistä vakuu
tuskannan luovutuksista. 

Vakuutusyhtiölaissa säännellään niitä direk
tiivissä tarkoitettuja tilanteita, joissa luovutta
vana yhtiönä on kotimainen vakuutusyhtiö, tai 
tilanteita, joita direktiivit eivät koske. Muista 
direktiiveissä säännellyistä kannansiirroista eh
dotetaan säädettäväksi ulkomaisista vakuutus
yhtiöistä annettavassa laissa, ulkomaisten va
kuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa anne-

tussa laissa ja vakuutuspalvelujen vapaasta 
tarjonnasta annetussa laissa. 

Suomalaisten vahinkovakuutusta harjoittavi
en vakuutusyhtiöiden oikeudesta luovuttaa va
kuutuskantansa ulkomaiselle ET A-vakuutusyh
tiölle, jonka kotivaltio ei sovella Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, säädet
täisiin voimassa olevan lain mukaisesti asetuk
sella, joka noudattaa toisen vahinkovakuutus
direktiivin vakuutuskannan luovutusta koske
via säännöksiä. 

3 §. Pykälä koskee kahden kotimaisen va
kuutusyhtiön kannanluovutuksissa ja sulautu
misessa noudatettavaa menettelyä. Vakuutus
yhtiölain 16 luku koskee kaikkia kahden koti
maisen yhtiön välisiä kannanluovutuksia 
myöskin niitä, joissa vahinkovakuutussopimu~ 
koskee ulkomailla sijaitsevaa riskiä tai joissa 
henkivakuutussopimus on tehty ulkomailla py
syvästi asuvan vakuutuksenottajan kanssa. 
Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 12 ar
tikla ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 11 
artikla koskee myös tilanteita, joissa sekä 
l~ovuttavana yhtiönä että vastaanottavana yh
tlönä on suomalainen vakuutusyhtiö, jos luo
vutettavaan vakuutuskantaan sisältyy vakuu
tussopimuksia, jotka on tehty sijoittautumisoi
keuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen oi
keuden perusteella. Tällöin ministeriön olisi 
pykälän 4 momentin mukaan ennen suostu
muksen antamista meneteltävä direktiivien mu
kaisesti eli pyydettävä riskin sijaintivaltion tai 
sitoumusvaltion vakuutustarkastuksesta vas
taavan viranomaisen suostumus kannanluovu
tukseen ja kuultava edustuston sijaintivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavaa viranomais
ta, jos luovutettava vakuutussopimus on tehty 
edustustosta käsin. 

Siitä, missä vakuutetun riskin katsotaan si
jaitsevan, kun kysymyksessä on vahinkovakuu
tus, säädetään 2 a luvun 10 §:ssä. Sen mukaan 
vakuutetun riskin katsotaan sijaitsevan l) siinä 
valtiossa, missä omaisuus sijaitsee, kun vakuu
tuksen kohteena on kiinteistö tai rakennus 
taikka rakennus irtaimistoineen, mikäli ir
taimisto on vakuutettu samalla vakuutuksella 
kuin rakennus, 2) siinä valtiossa, missä kulku
neuvo on rekisteröity, kun vakuutuksen koh
teena on kulkuneuvo, 3) siinä valtiossa, missä 
vakuutuksenottaja on tehnyt vakuutussopi
muksen, kun kysymyksessä on enintään neljäk
si kuukaudeksi otettu matkaan tai lomaan 
liittyviä riskejä koskeva vakuutus sekä 4) muis
sa kuin edellä mainituissa tapauksissa siinä 
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valtiossa, missä vakuutuksenottajalla on vaki
nainen asuinpaikka, tai, jos vakuutuksenottaja 
on oikeushenkilö, missä sillä on toimipaikka, 
johon sopimus liittyy. 

Jos kyse on henkivakuutuksesta, on ministe
riön 16 luvun 3 §:n 4 momentin mukaan 
pyydettävä suostumus sen valtion vakuutustar
kastuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa 
vakuutuksenottajalla on vakinainen asuinpaik
ka, tai, jos vakuutuksenottaja on oikeushenki
lö, valtiosta, jossa se oikeushenkilön toimipaik
ka, johon sopimus liittyy, sijaitsee. 

Tämän pykälän säännöksiä sovellettaisiin 
suomalaisen vahinkovakuutusyhtiöön vain nii
den riskien osalta, jotka sijaitsevat valtioissa, 
jotka soveltavat Suomeen kolmatta vahinkova
kuutusdirektiiviä. 

5 a §. Pykälässä säädetään kolmannen vahin
kovakuutusdirektiivin 12 artiklan ja kolman
nen henkivakuutusdirektiivin 11 artiklan mu
kaisesti kannanluovutuksesta, jossa luovuttava
na yhtiönä on kotimainen vakuutusyhtiö, vas
taanottavana yhtiönä on ulkomainen ETA
yhtiö, kyseessä on sijoittautumisoikeuden tai 
palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden perus
teella tehtyjen vakuutussopimusten vakuutus
kanta ja, jos kyse on vahinkovakuutuskannas
ta, vastaanottava yhtiö soveltaa Suomeen kol
matta vahinkovakuutusdirektiiviä. 

Edellä 3 §:n perustelujen yhteydessä selvitet
tyjen suostumusten ja kuulemisen lisäksi minis
teriön olisi ennen suostumuksen antamista han
kittava vastaanottavan yhtiön vakuutustarkas
tuksesta vastaavan viranomaisen vahvistus sii
tä, että yhtiöllä on riittävä toimintapääoma, 
kun otetaan huomioon kannanluovutussopi
muksella tälle yhtiölle siirtyvä kanta. 

Pykälän 4 momentin mukaan luovuttavan 
kotimaisen vakuutusyhtiön olisi noudatettava 
soveltuvin osin samaa menettelyä kuin jos 
vastaanottavana yhtiönä olisi kotimainen va
kuutusyhtiö. Lain 16 luvun 3 §:n 2 momentin 
mukainen vakuutuskannan luovuttamishake
musta koskeva kuulutus virallisessa lehdessä 
julkaistaisiin kuitenkin luovuttavan vakuutus
yhtiön kustannuksella vastaanottavan yhtiön 
sijasta. Vastaanottavan yhtiön menettelystä 
säädetään sen kotivaltion lainsäädännössä. 

5 b §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi yleis
säännös vakuutuskannan luovuttamisesta tai 
vastaanottamisesta, jossa joko suomalainen va
kuutusyhtiö luovuttaa kannan ulkomaiselle va
kuutusyhtiölle tai ulkomainen vakuutusyhtiö 

luovuttaa kannan suomalaiselle vakuutusyhti
ölle, eikä kyseessä ole kolmansissa direktiiveis
sä tarkoitettu kannanluovutus. 

Tällaisten kannanluovutusten sallimisesta ja 
ehdoista voidaan päättää kunkin valtion sisäi
sessä lainsäädännössä, jos kyseessä ei ole va
hinkovakuutuskannan luovutus, jossa vastaan
ottavana yhtiönä on ulkomainen ET A-vakuu
tusyhtiö, jonka kotivaltio ei sovella Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä. 

Niistä kannanluovutuksista, joissa luovutta
vana yhtiönä on ulkomainen vakuutusyhtiö ja 
joissa kyseessä on kolmansien direktiivien kan
nanluovutuksia koskevien artikloiden mukai
nen kannanluovutus, ehdotetaan säädettäväksi 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettavassa 
laissa. 

Jos luovuttavana yhtiönä on vahinkovakuu
tusta harjoittava ulkomainen ETA-vakuutus
yhtiö, jonka kotivaltio ei sovella Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, säädet
täisiin asiasta edelleen ulkomaisten vakuutus
yhtiöiden toiminnasta Suomessa annetussa lais
sa ja vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
annetussa laissa. 

Pykälän 1 momentin mukaan lähtökohtana 
on, että tällainen kannanluovutus on mahdol
linen vain erityisestä syystä. Sillä, miten kan
nanluovutus vaikuttaisi vakuutuksenottajien, 
vakuutettujen ja edunsaajien asemaan olisi 
keskeinen merkitys sen arvioimisessa, milloin 
kannan luovuttaminen tai vastaanottaminen 
voitaisiin sallia. Siten esimerkiksi tilanteissa, 
joissa kyse olisi pitkäaikaisesta vakuutuksesta, 
kuten esimerkiksi henkivakuutuksesta, tai va
kuutuksesta, jossa irtisanomisoikeus ei riittä
västi turvaisi vakuutettuja etuja, kuten esimer
kiksi sairausvakuutuksessa, jossa vakuutuk
senottaja ei voisi enää saada irtisanotun vakuu
tuksen laajuista uutta vakuutusta, luvan saami
nen vakuutuskannan luovuttamiseen olisi vai
keampaa kuin tilanteissa, joissa kyseessä olisi 
esimerkiksi jälleenvakuutuskannan luovuttami
nen. 

Pykälän 2 momentin mukaan asetuksella 
säädettäisiin kannanluovutuksia koskevasta 
menettelystä, kun luovuttavana yhtiönä olisi 
suomalainen vahinkovakuutusyhtiö ja vastaan
ottavana yhtiönä ulkomainen ETA-vakuutus
yhtiö, jonka kotivaltio ei soveltaisi Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiiviä, ja kun 
toisen vahinkovakuutusdirektiivin 11 artikla 
velvoittaa kannanluovutuksen sallimiseen ar
tiklassa mainittujen ehtojen täyttyessä. Tällöin 
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noudatettaisiin vuoden 1994 alusta voimaantul
leen vakuutuskannan luovuttamisesta ja vas
taanottamisesta annetun asetuksen (1647/93) 
toiseen vahinkovakuutusdirektiiviin 11 artik
laan perustuvia säännöksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kotimaisen 
vakuutusyhtiön olisi noudatettava soveltuvin 
osin samaa menettelyä kuin jos toisena osapuo
lena vakuutuskannan luovutuksessa olisi koti
mainen vakuutusyhtiö. Ulkomaisen vakuutus
yhtiön menettelystä säädetään sen kotivaltion 
lainsäädännössä. Ministeriö voisi kuitenkin yk
sittäistapauksissa myöntää kotimaiselle vakuu
tusyhtiölle luvan poiketa 16 luvun 1, 3 ja 5 §:n 
mukaisesta menettelystä, jos se katsoisi sen 
kyseisessä tapauksessa välttämättömäksi. Mi
nisteriö voisi myös 16 luvun 3 §:n 3 momentin 
nojalla liittää suostumukseen ehtoja, jotka ovat 
tarpeen vakuutettujen etujen tai vakuutustoi
minnan terveen kehityksen turvaamiseksi. 

5 c §. Pykälässä säädettäisiin siitä ajasta, jos
sa Euroopan talousalueeseen kuuluvien muiden 
valtioiden viranomaisten olisi otettava kantaa 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus-, lau
sunto- tai vahvistuspyyntöön. Jollei ministeriön 
esittämään pyyntöön reagoitaisi kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun pyyntö saapui vi
ranomaiselle, tämän katsottaisiin antaneen 
pyydetyn vahvistuksen, suostumuksen tai 
myönteisen lausunnon asiassa. 

17 luku. Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 §. Pykälän 1 momenttiin on tehty tekninen 
korjaus. Muutos aiheutuu siitä, että lakiehdo
tuksessa luovuttaisiin laskuperusteiden vahvis
tamisesta. 

18 luku. Erinäisiä säännöksiä 

5 §. Pykälän 1 momentin 6 kohta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että 1 luvun 3 §:n 4 mo
mentin ja 3 luvun 3 §:n 1 tai 2 momentin 
vastaisen toiminnan kriminalisoinnista luovut
taisiin. 

Lain 1 luvun 3 §:n 4 momentin vastaisen 
toiminnan kriminalisoinnista ehdotetaan luo
vuttavan, koska se, mitä pidetään vakuutusliik
keeseen liittyvänä, on tulkinnanvarainen käsite. 
Koska 1 luvun 3 §:n 4 momentin säännös ei 
siten ole niin yksiselitteinen, että lain soveltaja 
voisi aina tietää, milloin hän syyllistyy rikok
seen osakkeita hankkiessaan, ehdotetaan pykä-

Iän kumoamista tältä osin. Ministeriö voisi 
luonnollisesti soveltaa edelleen vakuutusyhti
öön, jonka se katsoo toimineen 1 luvun 3 §:n 4 
momentin vastaisesti, 14 luvun 5 §:n mukaisia 
hallinnollisia pakkokeinoja. 

Lain 3 luvun 3 §:n 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi kolmansien direktiivien johdosta 
siten, että ilmoitusvelvollisuus voi syntyä, vaik
ka omistusosuus vakuutusyhtiössä jäisi alle 10 
prosentin vakuutusyhtiön osake- tai takuupää
omasta taikka kaikkien osakkeiden tai takuu
osuuksien tuottamasta äänimäärästä, jos omis
tuksen muutoin katsotaan oikeuttavan käyttä
mään 10 prosentin omistusosuuteen rinnastet
tavaa tai muutoin merkittävää vaikutusvaltaa 
vakuutusyhtiön hallinnossa. Koska se, milloin 
ilmoitus on tehtävä, voi eräissä tapauksissa 
riippua sen tulkinnasta, mitä pidetään 10 pro
sentin omistusosuuteen rinnastettavana tai 
muutoin merkittävänä vaikutusvaltana vakuu
tusyhtiön hallinnossa ja koska 3 luvun 5 §:n 1 
momentin mukaista äänivallan menettämistä 
on pidettävä riittävänä seurauksena toimimi
sesta vastoin 3 luvun 3 §:n 1 tai 2 momentin 
säännöksiä, on tarkoituksenmukaista poistaa 
teon rangaistavuus 18 luvun 5 §:n perusteella. 

Sen sijaan rangaistavaa olisi osakkeiden tai 
takuuosuuksien hankkiminen sosiaali- ja terve
ysministeriön nimenomaisen kiellon vastaisesti. 

6 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
16 artiklassa ja kolmannen henkivakuutusdi
rektiivin 15 artiklassa säädetään valvontaviran
omaisten palveluksessa työskentelevien tai 
työskennelleiden henkilöiden sekä viranomais
ten puolesta toimivien tilintarkastajien ja asi
antuntijoiden vaitiolovelvollisuudesta. Tämän 
johdosta vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 §:n 
säännöstä vakuutussalaisuuden Iuvattarnasta il
maisemisesta olisi muutettava. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, 
mitä tietoja ja keitä henkilöitä salassapitovel
vollisuus koskisi. Tältä osin pykälän sisältöä 
muutettaisiin vain siten, että 1 momentissa 
tarkoitettu salassapitovelvollisuus ulotettaisiin 
koskemaan myös niitä henkilöitä, joille vakuu
tussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja voidaan 
pykälän 2 momentin mukaan luovuttaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
kenelle 1 momentin mukaan salassapidettäviä 
tietoja voitaisiin 1 momentin estämättä luovut
taa. Nykyisin voimassa olevassa laissa asiasta 
säädetään 6 a §:ssä. Uutta entiseen säännök
seen verrattuna olisi se, että tietojen luovutus
oikeus koskisi sosiaali- ja terveysministeriön 
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lisäksi myös vakuutusyhtiötä. Muutos ei johdu 
direktiiveistä. On kuitenkin tarpeen säätää tie
tojen luovuttamisesta myös vakuutusyhtiöiden 
osalta, jotta salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja virkatehtäviensä suorittamises
sa tarvitsevat viranomaiset voivat saada niitä 
suoraan vakuutusyhtiöstä eikä ainoastaan so
siaali- ja terveysministeriön välityksellä. Sään
nöksen tarkoituksena on myös selventää tilan
netta vakuutusyhtiöiden kannalta. 

Voimassa olevan lain 6 a §:n säännöstä muu
tettaisiin siten, että kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin 16 artiklan ja kolmannen henki
vakuutusdirektiivin 15 artiklan mukaisesti sa
lassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
voitaisiin myös luovuttaa Suomessa luotto- ja 
muiden rahoituslaitosten ja finanssimarkkinoi
den valvonnasta vastaavalle viranomaiselle eli 
rahoitustarkastukselle ja muulle rahoitusmark
kinoita valvovalle viranomaiselle. Muualla lais
sa tietojen saantiin oikeutettu viranomainen 
olisi esimerkiksi se tuomioistuin, jossa vakuu
tusyhtiön konkurssiasia on vireillä. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin myös ne 
ulkomaiset viranomaiset, joilla on oikeus saada 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tieto
ja. Viranomaisten lisäksi tietoja voitaisiin kol
mansien direktiivien mukaan luovuttaa myös 
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön kanssa sa
maan konserniin kuuluvien luotto- tai rahoi
tuslaitosten lakisääteisestä tilintarkastuksesta 
vastaaville henkilöille. Tässä momentissa tar
koitettu tietojen luovutusoikeus koskisi vain 
momentissa lueteltujen viranomaisten sekä ti
lintarkastajien tehtävien täyttämisessä välttä
mättömiä tietoja. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
mihin tarkoituksiin Suomen ja muiden valtioi
den vakuutustarkastuksesta vastaavat viran
omaiset voisivat käyttää vakuutussalaisuuden 
piiriin kuuluvia tietoja. Säännös perustuu kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin 16 artik
laan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 15 
artiklaan. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö tarvitsisi tiedon antaneen vi
ranomaisen tai tarkastuksen kohteena olleen 
vakuutusyhtiön vakuutustarkastusviranomai
sen luvan muiden Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden viranomaisilta ja ulko
mailla tehdyistä tarkastuksista saatujen tietojen 
edelleenluovuttamiseen. Säännös perustuu kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin 16 artik-

laan ja kolmannen henkivakuutusdirektiivin 15 
artiklaan. 

6 a §. Vakuutussalaisuuden alaisuuteen kuu
luvien tietojen luvatonta ilmaisemista koskeva 
rangaistussäännös vastaa sisällöltään voimassa 
olevan lain 6 §:n rangaistussäännöstä. Edus
kunnan käsittelyssä parhaillaan olevassa halli
tuksen esityksessä rikoslainsäädännön koko
naisuudistuksen toisen vaiheen käsittäväksi ri
koslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi 
(HE 94/93 vp) ehdotetaan voimassa olevan 
vakuutusyhtiölain 6 §:n muuttamista siten, että 
rangaistus vakuutussalaisuuden luvattomasta 
ilmaisemisesta tuomitaan rikoslaissa. Lain on 
kuitenkin arvioitu tulevan voimaan vasta vuon
na 1995, joten nyt vakuutusyhtiölakiin tehtävät 
muutokset on otettava huomioon edellä maini
tun lain säätämisen yhteydessä. 

6 c §. Vakuutusyhtiölain muuttamisesta 
vuonna 1993 annetulla lailla lakiin lisättiin 
uudet 6 b, 6 c ja 6d §, jotka perustuvat rahoi
tusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttä
misen estämisestä annettuun neuvoston direk
tiiviin (91/308/ETY). Pykälät sisältävät sään
nökset vakuutusyhtiön velvollisuudesta tunnis
taa asiakkaansa, velvollisuudesta ilmoittaa 
epäillyistä rahanpesutapauksista sosiaali- ja ter
veysministeriölle ja ministeriön va1vontatoi
menpiteistä. 

Edellä kerrottujen muutosten toteuttamisen 
jälkeen on havaittu tarpeelliseksi, että sosiaali
ja terveysministeriöllä tulisi olla oikeus rekiste
röidä vakuutusyhtiöiden sille tekemät rahan
pesuilmoitukset. Rekisteröintiä vaatii muun 
muassa ministeriön yhteistyö muiden rahanpe
sun estämisestä vastuussa olevien viranomais
tahojen, kuten rahoitustarkastuksen ja poliisin 
kanssa. Tietosuojavaltuutetun kannanoton mu
kaan rekisterin perustaminen ei ole mahdollista 
ilman laissa olevaa säännöstä. Tästä syystä 
pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että sosiaali- ja terveysministeriöllä 
olisi oikeus rekisteröidä vakuutusyhtiöiden ra
hanpesuilmoitukset ja niistä ilmenevät tiedot. 

Koska kysymyksessä saattaa olla arkaluon
toinen aineisto, on tietosuojan kannalta kes
keistä, että tietojen käyttämisestä säädetään 
laissa. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi ehdo
tuksen mukaan käyttää ja luovuttaa rahan
pesuilmoituksista ilmeneviä tietoja vain rahan
pesun vastaiseen toimintaan. 

8 §. Vakuutusyhtiöiden valvonnan painopis
teen siirtyessä etukäteisvalvonnasta jälkikäteis
valvontaan yhtiön vastuiden oikean määritte-
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lyn merkitys korostuu valvonnan onnistumisen 
kannalta. Nykyiseen tapaan vastuiden määrit
telystä vastaisi yhtiön vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä säädettäi
siin asetuksella. Vakuutusmatemaatikko velvoi
tettaisiin asetuksessa muun muassa tekemään 
korjausehdotus yhtiön hallitukselle, jos hän 
havaitsee epäkohtia omalla toimialueellaan. 
Vakuutusmatemaatikon tehtävä laajenisi ny
kyisestä myös siinä, että hänen velvollisuuksiin
sa kuuluisi selvittää yhtiön vastuuvelkaa katta
van omaisuuden ja yhtiön vastuiden yhteenso
pivuus. 

Vakuutusmatemaatikon kelpoisuusehdot 
määrittelisi ehdotuksen mukaan edelleenkin so
siaali- ja terveysministeriö. Esitykseen on liitet
ty luonnos vakuutusmatemaatikon tehtävät 
määritteleväksi asetukseksi. 

1.2. Työntekijäin eläkelaki 

3 §. ETA-sopimuksen rahoituspalveluja kos
kevan liitteen IX mukaan henkivakuutusdirek
tiivit eivät koske työntekijäin eläkelaissa ja 
muussa siihen liittyvässä Suomen lainsäädän
nössä säädettyä eläkevakuutusyritysten harjoit
tamaa eläkevakuutustoimintaa. Sopimuksessa 
kuitenkin edellytetään, että Suomi antaa mui
den ETA-valtioiden kansalaisille ja yhtiöille 
samanlaiset oikeudet perustaa ja omistaa täl
laista toimintaa harjoittavia vakuutusyhtiöitä 
kuin Suomen kansalaisille ja suomalaisille yh
tiöille. Jotta näitä soveltamismääräyksiä voitai
siin noudattaa selkeällä ja tarkoituksenmukai
sella tavalla, oli Suomen lainsäädäntöä muu
tettava siten, että lakisääteistä työeläkevakuu
tusta harjoittavat vakuutusyhtiöt velvoitettiin 
keskittymään pelkästään tähän toimintaan. 

Muutos toteutettiin ottamalla työntekijäin 
eläkelain 3 §:ään säännös, jonka mukaan tässä 
pykälässä tarkoitetun erityisen toimiluvan saa
nut vakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta 
vakuutusliikettä kuin työntekijäin eläkelaissa ja 
yrittäjien eläkelaissa ( 468/69) tarkoitettua toi
mintaa ja siihen suoranaisesti liittyvää jälleen
vakuutusta. Lain muutos tuli voimaan ensim
mäisenä päivänä tammikuuta 1994. Muutos 
merkitsee nyt toiminnassa olevien vakuutusyh
tiöiden osalta käytännössä yleensä sitä, että jos 
vakuutusyhtiö harjoittaa lakisääteisen työelä
kevakuutuksen lisäksi esimerkiksi vapaamuo
toista tai yksilöllistä eläkevakuutusta tai hen
kivakuutusta, yhtiön on siirtymäkauden kulu-

essa luovutettava muun kuin lakisääteisen elä
kevakuutusliikkeen vakuutuskantansa toiselle 
siihen toimiluvan saaneelle vakuutusyhtiölle. 
Lisäksi lakisääteistä eläkevakuutusta harjoitta
valta vakuutusyhtiöltä vaadittavan peruspää
oman määrää korotettiin 30 miljoonaan mark
kaan. Muuten toimiluvan myöntämisedellytyk
set säilytettiin ennallaan. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että viittausta eläkekassojen toimin
taa säätelevään lakiin korjataan. Lisäksi mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, 
että laissa oleva ilmaisu työnantajan velvolli
suudesta järjestää eläkevakuutus täsmennetään, 
kun kyseessä on eläkesäätiö. Momentin asiasi
sältö säilyisi ennallaan. 

Pykälän 2 momentin sisältö vastaa entisen 2 
momentin ensimmäistä ja viimeistä virkettä. 
Tältä osin 2 momenttia ei siis ehdoteta muu
tettavaksi. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettaviksi 
säännökset lakisääteistä eläkevakuutustoimin
taa harjoittavalle vakuutusyhtiölle myönnettä
västä toimiluvasta ja toimiluvan myöntä
misedellytyksistä. Toimiluvan myöntäisi edel
leen valtioneuvosto. 

Uutta entiseen verrattuna olisi kuitenkin se, 
että toimiluvan myöntämisedellytyksistä sää
dettäisiin laissa ja valtioneuvoston vapaasta 
harkintavallasta luovuttaisiin. Muutos paran
taisi toimiluvan hakijan oikeusturvaa. Tämän 
on katsottava olevan tarpeen ottaen huomioon, 
että myös muiden valtioiden kuin Suomen 
kansalaiset voivat hakea toimilupaa lakisääteis
tä vakuutuseläkevakuutusta harjoittavan va
kuutusyhtiön perustamiseksi Suomeen. Valtio
neuvostolle jäävä harkintavalta toimilupaa 
myönnettäessä olisi kuitenkin laajempi kuin 
sosiaali- ja terveysministeriöllä on sen päättä
essä muun kuin tässä laissa tarkoitettua toi
mintaa harjoittavan vakuutusyhtiön toimilu
vasta. Valtioneuvosto voisi kieltäytyä toimilu
van myöntämisestä, jos se katsoisi aiotun va
kuutusliikkeen tai niiden osakkaiden, jotka 
omistaisivat lakisääteistä vakuutustoimintaa 
harjoittavasta vakuutusyhtiöstä vähintään va
kuutusyhtiölain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun määräosuuden, vaarantavan eläke
vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Valtio
neuvosto voisi siis harkinnassaan sekä ottaa 
huomioon sen, onko vakuutusyhtiön asiantun
temuksen ja voimavarojen katsottava olevan 
riittäviä luotettavan ja vakavaraisuusvaatimuk
set täyttävän eläkevakuutustoiminnan harjoit-
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tamiseen, että arvioida perustettavan vakuutus
yhtiön toiminnan vaikutusta Suomessa harjoi
tettavan eläkevakuutustoiminnan kehitykseen 
ja muihin alalla toimiviin vakuutusyhtiöihin. 
Säännöksen avulla ei kuitenkaan ole tarkoitus 
rajoittaa työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua. 

Sen varmistamiseksi, että perustettava va
kuutusyhtiö noudattaisi toiminnassaan samoja 
menettelytapoja ja sitoumuksia kuin jo alalla 
toimivat vakuutusyhtiöt, valtioneuvosto voisi 
liittää toimilupaan ehtoja. Näillä ehdoilla va
kuutusyhtiö voitaisiin esimerkiksi velvoittaa 
noudattamaan niitä lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden ja työ
markkinajärjestöjen tekemiä sopimuksia, joita 
muutkin alalla toimivat yhtiöt ovat sitoutuneet 
noudattamaan. 

Koska toimiluvan myöntämisedellytyksistä 
säädettäisiin laissa, ei valtioneuvosto enää voisi 
toimilupaa myöntäessään harjoittaa tarkoituk
senmukaisuusharkintaa ja hakijalla olisi aina 
oikeus valittaa epäävästä päätöksestä korkeim
paan hallinto-oikeuteen. 

Muita toimiluvan myöntämisen edellytyksiä 
olisivat, että vakuutusyhtiön johto täyttäisi sille 
vakuutusyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja vakuutusyhtiön osake
pääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto yh
teensä (peruspääoma) olisi vähintään 30 miljoo
naa markkaa. 

Pykälän 4 momentin ensimmäinen lause vas
taa sisällöltään voimassaolevan lain 3 §:n 2 
momentin säännöstä. Vakuutusyhtiön yhtiöjär
jestyksessä olisi lisäksi mainittava vakuutusyh
tiön harjoittavan lakisääteistä eläkevakuutusta. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
vaadituo peruspääoman markkamäärää voitai
siin muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunut
ta kehitystä vastaavasti. 

3 a §. Muutettavaksi ehdotetun 3 §:n 3 ja 
4 momentin säännökset on lakiviittauksiltaan 
muutettuina ja kielellisesti selvennettyinä siir
retty tähän uuteen pykälään. 

4 i §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
se on jäänyt käytännössä vaille merkitystä. 

12 §. Pykälän edellä olevaa väliotsikkoa eh
dotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin 
muutettuja säännöksiä. Pykälän 1 momentin 2 
kohta, sellaisena kuin se on työntekijäin eläke
lain muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 
1993 annetussa laissa (979/93), ehdotetaan ku
mottavaksi, koska kysymyksessä olevan lain 
muuttamisesta on voimassa samanaikaisesti 
myöhempi 3 päivänä joulukuuta annettu laki 

(1077/93). Kysymyksessä on säädöstekninen 
korjaus, jolla ei ole vaikutusta eläkelaitosten 
vastuisiin eikä vakuutettujen etuihin. 

Lakiteknisistä syistä pykälän 5 momentti, jo
ka sisältää säännökset vakuutusmaksun niin 
sanotun tasausosan määräytymisperiaatteesta, 
ehdotetaan kumottavaksi. Viittauksia lukuun 
ottamatta samansisältöiset säännökset on sisäl
lytetty uuden 12 a §:n 3 momenttiin. 

12 a §. Voimassa olevan lain 12 a §:n sään
nökset siirrettäisiin uudeksi 12 c §:ksi. 

Uuden 12 a §:n 1 momentissa säädettäisiin 
perusteiden ennakkovahvistusmenettelystä. 
Säännös säilyttäisi eläkevakuutusyhtiöiden osal
ta noudatetun menettelyn nykyisellään. Sama 
koskee myös työntekijäin eläkelain mukaista 
toimintaa harjoittavia eläkekassoja. Eläkesääti
öiden eläkevastuun laskuperusteet antaisi sosi
aali- ja terveysministeriö. 

Pykälän 2 momentti sisältää säännökset tur
vaavuusperiaatteen ensisijaisuudesta laadittaes
sa vakuutusmaksuja, vastuuvelkaa tai eläkevas
tuuta koskevia perusteita. Säännös vastaa voi
massaolevaa vakuutusyhtiölakia. On kuitenkin 
otettava huomioon, että työntekijäin eläkelain 
mukaisessa järjestelmässä sovelletaan osittain 
rahastoivaa tekniikkaa ja rahastointia koskevi
en säännökset sisältyvät 12 §:ään. Näistä rahas
toiduista eläkkeen osista aiheutuvaa vastuuvel
kaa voidaan perusteiden osoittautuessa riittä
mättömiksi täydentää, jolloin kaikki eläkelai
tokset kustantavat täydennyksen yhteisesti. 
Vastuuvelkaa laskettaessa voidaan siten säilyt
tää nykyisin sovellettu turvaavuustaso, joka on 
lähempänä odotusarvoperiaatetta kuin direktii
vien edellyttämä. 

Momentti sisältää myös säännöksen koh
tuusperiaatteen ensisijaisuudesta silloin, kun 
laaditaan perusteita sellaisille lisäeduille, joihin 
vakuutusyhtiö ei ole vakuutussopimuksessa si
toutunut. 

Pykälän 3 momenttiin on siirretty voimassa
olevan lain 12 §:n 5 momentin mukaiset sään
nökset vakuutusmaksun niin sanotun ta
sausosan määräytymisperiaatteesta. Momentin 
sisältö on säilytetty ennallaan. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että mikäli vastuuvelan laskennassa käy
tettävien perusteiden muuttaminen johtaa va
rojen vapautumiseen, ne olisi käytettävä yhtei
sesti kustannettavien eläkkeiden ja yhteisesti 
kustannettavien rahastotäydennysten rahoitta
miseen. Menettely on perusteltu, sillä päinvas
taisessa tilanteessa, jolloin siis laskuperusteita 
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muutetaan siten, että vastuuvelka kasvaa, työn
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan 
mukaan vastuunlisäys kustannetaan yhteisesti. 
Työntekijäin eläkelain mukaisen rekisteröidyn 
lisäetuvakuutuksen osalta pääsäännöksi esitetty 
menettely vastaa voimassaolevan vakuutusyh
tiölain 13 luvun 4 §:n mukaista kohtuusperiaa
tetta. Eräissä tilanteissa saattaisi kuitenkin olla 
tarkoituksenmukaisempaa soveltaa samaa me
nettelyä kuin peruseläkevakuutuksessa. Tällai
sia tilanteita olisivat lähinnä ne, joissa vapau
tuvien varojen ei ole katsottava olevan peräisin 
työntekijäin eläkelain mukaisen lisäeläkevakuu
tuksen vakuutuksenottajilta, vaan esimerkiksi 
yhteisesti kustannetuista rahastotäydennyksis
tä. Momentti on kirjoitettu muotoon, joka 
antaa sosiaali- ja terveysministeriölle tosiasial
lisen ratkaisuvallan käytettävän menettelyn 
suhteen. 

13 §. Pykälässä oleva viittaus vakuutusyhtiö
lakiin ja vakuutuskassalakiin on muutettu viit
taukseksi työntekijäin eläkelakiin, koska työn
tekijäin eläkelakiin on lisätty eläkevakuutus
maksua koskeva uusi 12 a §. Syntyvän vastuu
vajauksen katteelle asetettua vaatimustasoa 
koskeva säännös on niin ikään muutettu vas
taamaan vakuutusyhtiölain muutosta. 

13 a §. Ehdotettu muutos koskee vain pykä
län 3 momenttia. Siinä oleva viittaus on muu
tettu vastaamaan eduskunnalle 1 0 päivänä ke
säkuuta 1994 annetun hallituksen esityksen 
(HE 118/1994 vp) 13 a §:n sanamuotoa. Siinä 
ehdotetaan Eläketurvakeskuksen luottovakuu
tuksen rahoituksen tarkistamista. 

13 b §. Pykälän 4 momenttiin on tehty vain 
viittausta koskeva muutos. 

15 §. Eläketurvakeskuksen luottovakuutus
toiminnan lakkaamisen johdosta pykälän 3 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

1.3. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki 

1 §. Pykälän 1 momenttiin, joka sisältää 
muun muassa viittaukset tarvittaviin työnteki
jäin eläkelain säännöksiin, on lisätty viittaus 
työntekijäin eläkelain uuteen 3 a §:ään. 

5 c §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi viittaus lain 9 §:n 1 momentin 2 
kohtaan, koska perhe-eläkkeitä ei enää rahas
toida. 

10 §. Pykälän 3 momentissa säädetään työ
eläkekassan vakuutusmaksurahaston suuruu-

desta. Yhdenmukaisesti työntekijäin eläkelakiin 
ehdotetussa uudessa 12 a §:ssä käytetyn käsit
teistön kanssa vakuutusmaksurahaston nimeksi 
on 3 momentissa muutettu vastuuvelka. 

11 §. Pykälän 2 momentissa säädetään velvol
lisuudesta huolehtia työeläkekassan sijoitusten 
varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuu
desta sekä niiden asianmukaisesta monipuoli
suudesta ja hajauttamisesta. Samalla määrä
tään noudatettavaksi soveltuvin osin tämän 
hallituksen esityksen mukaisia vakuutusyhtiö
lain 10 luvun 3 §:n säännöksiä vastuuvelan kat
tamisesta. Tällöin on kuitenkin pääsääntönä 
noudatettava pykälän 1 momenttia, jonka mu
kaan työeläkekassan varat on ensisijaisesti si
joitettava asianomaisen alan tuotannollisiin 
tarkoituksiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

11 a §. Uuteen 11 a §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan työeläkekassalla 
on oltava sosiaali- ja terveysministeriön mää
räämät kelpoisuusehdot täyttävä vakuutusma
temaatikko laskelmien ja selvitysten tekoa var
ten. Vakuutusmatemaatikon kelpoisuusehtojen 
ja tehtävien osalta pykälässä viitataan vakuu
tusyhtiölain 18 luvun 8 §:än, jossa säädetään 
vastaavasti vakuutusyhtiölle otettavasta vakuu
tusmatemaatikosta. Säännökset vastaavat sisäl
löltään toisiaan. 

1.4. Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden 
ja toimittajien eläkelaki 

7 §. Pykälän 3 momentin termi 'vakuutus
maksurahasto' ehdotetaan muutettavaksi muo
toon 'vastuuvelka', kuten on tehty myös ehdo
tetussa muutoksessa lyhytaikaisissa työsuhteis
sa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 mo
menttiin. 

7 a §. Pykälän 3 momentin virheellinen ilmai
su, jossa mainitaan työnantajan vastuusta 
työntekijäin eläkemaksusta työeläkekassalle, 
on korjattu vastuuksi esiintyvien taiteilijoiden 
eläke kassalle. 

9 §. Säännökset vastaavat lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n 2 
ja 3 momenttiin ehdotettuja muutoksia. 

9 a §. Uuteen 9 a §:ään ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan esiintyvien taiteilijoi
den eläkekassalla on oltava sosiaali- ja terve
ysministeriön määräämät kelpoisuusehdot täyt-
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tävä vakuutusmatemaatikko laskelmien ja sel
vitysten tekoa varten. Vakuutusmatemaatikon 
kelpoisuusehtojen ja tehtävien osalta pykälässä 
viitataan vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:än, 
jossa säädetään vastaavasti vakuutusyhtiölle 
otettavasta vakuutusmatemaatikosta. Säännök
set vastaavat sisällöltään toisiaan. 

1.5. Yrittäjien eläkelaki 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan on mah
dollista perustaa yksinomaan yrittäjien eläke
laissa tarkoitettua toimintaa harjoittava vakuu
tusyhtiö. Yhtään tällaista vakuutusyhtiötä ei 
kuitenkaan ole perustettu, vaan yrittäjien elä
kelain mukaisia vakuutuksia myöntävät vain 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa har
joittavat vakuutusyhtiöt. Jos halutaan perustaa 
eläkelaitos yksinomaan yrittäjävakuutusta var
ten, riittää tällaiseksi mahdollisuudeksi vakuu
tuskassalain mukaisen eläkekassan perustami
nen. Tästä syystä pykälän 1 momentista ehdo
tetaan poistettavaksi vaihtoehto perustaa yk
sinomaan yrittäjävakuutusta harjoittava va
kuutusyhtiö. 

9 §. Pykälän 3 momentiksi on lisätty säännös, 
jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö 
vahvistaa eläkelaitoksen esityksestä yrittäjien 
eläkelain mukaisen vakuutusmaksun perusteet. 
Säännös vastaa voimassa olevaa maatalousyrit
täjien eläkelain 10 §:n 3 momenttia. 

Pykälään lisätyn uuden 3 momentin johdosta 
nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi. 
Voimassa oleva pykälän 4 momentti ehdote
taan vanhentuneena kumottavaksi. 

10 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa oleva termi 
'vakuutusmaksurahasto' on muutettu 'vakuu
tusmaksuvastuuksi', joka vastaa paremmin va
kuutusyhtiölain ja työntekijäin eläkelain uutta 
käsitteistöä. 

Pykälän 4 momenttiin on lisätty maininta 
siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvis
taa myös vakuutusmaksuvastuun Iaskuperus
teeL Aikaisemmin perusteet on vahvistettu lain 
17 §:n 1 momentin viittaussäännöksen perus
teella. 

11 §. Pykälää on tarkistettu siten, että sosi
aali- ja terveysministeriö vahvistaa yrittäjien 
eläkelain mukaiselle lisäeläkevakuutukselle 
paitsi vakuutusehdot ja -maksut myös vastuu
velan laskuperusteet Aikaisemmin vastuuvelan 

8 341394P 

laskuperusteiden vahvistaminen on käynyt ilmi 
vain lain 17 §:n 1 momentin viittaussäännökses
tä. 

17 §. Pykälän 1 momenttiin sisältyvää viit
tausta on muutettu työntekijäin eläkelain 3 ja 
3 a §:ään ehdotettujen muutosten johdosta. 

1.6. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

10 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
4 momentti, joka vastaa lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 
3 momenttia sellaisena kuin se on tässä halli
tuksen esityksessä. Aikaisemmin maatalousyrit
täjien eläkelaitoksen vastuuvelasta on säädetty 
viittaamalla lain 19 §:n 1 momentissa mainit
tuun lyhytaikaisissa työsuhteisssa olevien työn
tekijäin eläkelain 10 §:n 3 momenttiin. 

Pykälään tehdyn lisäyksen johdosta nykyiset 
4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi. 

11 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotettu muu
tos vastaa yrittäjien eläkelain 11 §:n 1 moment
tiin ehdotettua muutosta. 

17 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotettu muu
tos ja pykälään lisättäväksi ehdotettu uusi 
3 momentti vastaavat lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain 11 §:n 2 ja 
3 momenttiin ehdotettuja muutoksia. 

17 a §. Uuteen 17 a §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan maatalousyrittä
jien eläkelaitoksella on oltava sosiaali- ja ter
veysministeriön määräämät kelpoisuusehdot 
täyttävä vakuutusmatemaatikko laskelmien ja 
selvitysten tekoa varten. Vakuutusmatemaati
kon kelpoisuusehtojen ja tehtävien osalta py
kälässä viitataan vakuutusyhtiölain 18 luvun 
8 §:ään, jossa säädetään vastaavasti vakuutus
yhtiölle otettavasta vakuutusmatemaatikosta. 
Säännökset vastaavat sisällöltään toisiaan. 

19 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläke
lain 3 ja 3 a §:ään tässä hallituksen esityksessä 
ehdotettujen muutosten johdosta. Samalla viit
taus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain 10 §:n 3 momenttiin poistet
taisiin. 

1.7. Merimieseläkelaki 

56§. Pykälän 1 momentti vastaa asiasisällöl
tään voimassa olevan lain kyseessä olevan 
pykälän 2 momenttia. Momentin mukaan me-
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rimieseläkekassan SlJOltustOimmnan on enslSl
jaisesti suuntauduttava merenkulun tarpeita 
palveleviin tarkoituksiin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään velvollisuu
desta huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuo
tosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitus
ten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja ha
jauttamisesta. Näiden vaatimusten osalta viita
taan tämän hallituksen esityksen mukaisiin 
vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n säännöksiin. 

Pykälän 1 momentin säännöstä on kuitenkin 
pidettävä 2 momenttiin nähden ensisijaisena, 
koska 1 momentissa tarkoitettu sijoitustoiminta 
ei kaikilta osin ole toteutettavissa esimerkiksi 
vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa koskevien 
uusien hajaotussäännösten puitteissa. 

Pykälän 3 momenttiin on siirretty nykyiseen 
1 momenttiin sisältyvä säännös, jonka mukaan 
merimieseläkekassan valtuuskunnan tehtävänä 
on vahvistaa ne suuntaviivat, joita kassan 
hallituksen on varojen sijoittamisessa noudatet
tava. 

Pykälän 4 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaisi tarkemmat määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

64 c §. Uuteen 64 c §:ään ehdotetaan otetta
vaksi säännös, jonka mukaan merimieseläke
kassalla on oltava sosiaali- ja terveysministeri
ön määräämät kelpoisuusehdot täyttävä va
kuutusmatemaatikko laskelmien ja selvitysten 
tekoa varten. Vakuutusmatemaatikon kelpoi
suusehtojen ja tehtävien osalta pykälässä viita
taan vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:än, jossa 
säädetään vastaavasti vakuutusyhtiölle otetta
vasta vakuutusmatemaatikosta. Säännökset 
vastaavat sisällöltään toisiaan. 

1.8. Tapaturmavakuutuslaki 

Koska suomalaisten vakuutusyhtiöiden har
joittaman lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
katsotaan olevan osa Suomen lakisääteistä 
sosiaaliturvaa, sen tulkittiin ensimmäisen va
hinkovakuutusdirektiivin 2 artiklan 1 d kohdan 
perusteella jäävän EY:n vahinkovakuutusdirek
tiivien soveltamisalan ulkopuolelle. Suomen 
tulkinnan mukaan kolmas vahinkovakuutusdi
rektiivi, jonka 2 artiklan 2 kohdan mukaan 
direktiiviä ei sovelleta vakuutuslajeihin tai toi
mintoihin eikä yrityksiin tai laitoksiin, joihin ei 
sovelleta ensimmäistä vahinkovakuutusdirektii
viä, ei millään tavoin muuta tilannetta tältä 
osin. Tämän vuoksi tapaturmavakuutuslain 

29 §:n säännös, jonka mukaan vain suomalai
selle vakuutusyhtiölle voidaan antaa toimilupa 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen harjoitta
miseen, ehdotetaan edelleen säilytettäväksi. 

Koska Suomessa kotimaiset vahinkovakuu
tusyhtiöt harjoittavat lakisääteistä tapaturma
vakuutusta osana liiketoimintaansa, sovelle
taan näihin vakuutusyhtiöihin luonnollisesti 
vakuutusyhtiölain vahinkovakuutusyhtiöitä 
koskevia säännöksiä. Poikkeuksena tästä ehdo
tetaan tapaturmavakuutuslakiin otettaviksi 
säännökset toimiluvan myöntämisestä ja sen 
edellytyksistä. 

Nämä säännökset noudattavat pitkälti työn
tekijäin eläkelakiin lisätyissä säännöksissä esi
tettyjä periaatteita: 1) päätösvalta säilyy valtio
neuvostolla, 2) vapaasta harkintavallasta luo
vutaan, mutta valtioneuvostolle jää laajempi 
harkintavalta kuin vapaaehtoiseen vakuutuk
seen myönnettävän toimiluvan osalta ja 3) 
toimiluvan myöntämisedellytyksistä säädetään 
laissa. 

Valtioneuvosto voisi kieltäytyä toimiluvan 
myöntämisestä, jos se katsoisi aiotun vakuu
tusliikkeen tai niiden osakkaiden, jotka omis
taisivat lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoit
tavasta vakuutusyhtiöstä vähintään vakuutus
yhtiölain 3 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoite
tun määräosuuden, vaarantavan lakisääteisen 
tapaturmavakuutustoiminnan tervettä kehitys
tä. Valtioneuvosto voisi siis harkinnassaan sekä 
ottaa huomioon sen, onko vakuutusyhtiön 
asiantuntemuksen ja voimavarojen katsottava 
olevan riittäviä luotettavan ja vakavaraisuus
vaatimukset täyttävän tapaturmavakuutustoi
minnan harjoittamiseen, että arvioida perustet
tavan vakuutusyhtiön toiminnan vaikutusta 
Suomessa harjoitettavan tapaturmavakuutus
toiminnan kehitykseen ja muihin alalla toimi
viin vakuutusyhtiöihin. 

Koska tarkoituksenmukaisuusharkinnasta 
luovuttaisiin, hakijalla olisi aina oikeus valittaa 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Muita toimiluvan myöntämisen edellytyksiä 
olisivat, että vakuutusyhtiön johto täyttäisi sille 
vakuutusyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja vakuutusyhtiön osake
pääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto yh
teensä (peruspääoma) olisi vähintään 14 mil
joonaa markkaa. Täten lakisääteistä tapatur
mavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön pe
ruspääoma ehdotetaan liikkeen luonteesta joh
tuen korotettavaksi kaksinkertaiseksi. 

Lisäksi lain 29 §:ä ehdotetaan tarpeettomana 
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poistettavaksi viittaus valtion vakuutuslaitok
seen. 

Koska toimiluvan myöntämis- ja peruutta
misoikeus ehdotetaan edelleenkin säilytettäväk
si valtioneuvostolla, on pykälän 2 momenttia 
muutettava siten, että toimiluvan myöntämisel
le säädettyä määräaikaa ja toimiluvan peruut
tamista koskevia vakuutusyhtiölain säännöksiä 
sovellettaessa se, mitä sosiaali- ja terveysminis
teriöstä säädetään, koskee soveltuvin osin val
tioneuvostoa, kun kyse on lakisääteistä tapa
turmavakuutusta koskevasta toimiluvasta. Toi
miluvan peruuttamisessa noudatettaisiin siis 
samoja säännöksiä kuin muunkin vakuutusliik
keen osalta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
vaadituo peruspääoman markkamäärää voitai
siin muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunut
ta kehitystä vastaavasti. 

1.9. Laki vakuutuksenvälittäjistä 

2 §. Toimipaikka. Pykälää ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että kiinteä toimipaikka voisi 
Suomen asemesta sijaita myös muualla Euroo
pan talousalueella. Täten vakuutuksenvälittäji
en osalta toteutettaisiin ETA-sopimukseen si
sältyvän palvelujen vapaan liikkuvuuden peri
aate. 

5 §. Vakuutuksenvälittäjärekisteriin merkittä
vät tiedot. Koska vakuutuksenvälittäjällä ei 
enää lakiehdotuksen mukaan tarvitsisi olla 
kiinteää toimipaikkaa Suomessa, ehdotetaan 
pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohtaa muutetta
vaksi siten, että rekisteriin merkitään Suomessa 
sijaitsevan toimipaikan osoitteen sijasta sen 
Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella 
sijaitsevan toimipaikan osoite, josta käsin va
kuutuksenvälitystoimintaa Suomessa harjoite
taan. 

6 §. Elinkeinoilmoitus. Koska perusilmoituk
sen tekemistä ei voitaisi 2 §:n muutoksen joh
dosta vaatia niiltä vakuutuksenvälittäjiltä, joil
la ei ole toimipaikkaa Suomessa, ja koska 
asiasta muutoin säädetään kaupparekisterilais
sa (129/79), on 6 § kumottava. 

15 §. Vakuutuksenvälittäjien valvonta. Loka
kuun 1 päivänä 1993 voimaantulleen rikosre
kisterilain (770/93) 4 §:ssä ja rikosrekisteriase
tuksen (772/93) 12 §:ssä säädetään Suomen 
viranomaisten oikeudesta saada tietoja rikosre
kisteristä käytettäväksi henkilön luotettavuu-

den selvittämistä ja arviointia varten. Rikore
kisterilain 4 §:n 3 momentin ja rikosrekiste
riasetuksen 12 §:n 4 kohdan nojalla sosiaali- ja 
terveysministeriöllä on oikeus saada tietoja 
rikosrekisteristä vakuutuksenvälittäjien rekiste
röintiä varten. Koska oikeudesta saada tietoja 
rikosrekisteristä säädetään rikosrekisterilaissa 
ja sen nojalla annetussa asetuksessa, ehdote
taan 15 §:n 5 momentti kumottavaksi. 

20 a §. Asiakkaiden tunnistaminen. Lakiin eh
dotetaan lisättäväksi koti- ja ulkomaisia vakuu
tusyhtiöitä koskevien lakien säännöstä vastaa
va säännös asiakkaiden tunnistamisvelvollisuu
desta. Säännös perustuu rahoitusjärjestelmän 
rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estäruises
tä annettuun neuvoston direktiiviin (911 
308/ETY). 

21 §. Epäilyttävät liiketoimet. Pykälää ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että sosiaali- ja 
terveysministeriöllä olisi oikeus rekisteröidä va
kuutuksenvälittäjien sille tekemät rahanpesuil
moitukset. Rekisteröintiä vaatii muun muassa 
ministeriön yhteistyö muiden rahanpesun estä
ruisestä vastuussa olevien viranomaistahojen, 
kuten rahoitustarkastuksen ja poliisin kanssa. 
Tietosuojavaltuutetun kannanoton mukaan re
kisterin perustaminen ei ole mahdollista ilman 
laissa olevaa säännöstä. 

Koska kysymyksessä saattaa olla arkaluon
toinen aineisto, on tietosuojan kannalta kes
keistä, että tietojen käyttämisestä säädetään 
laissa. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi ehdo
tuksen mukaan käyttää ja luovuttaa rahan
pesuilmoituksista ilmeneviä tietoja vain rahan
pesun vastaiseen toimintaan. 

2. Voimaantulo 

2.1. Vakuutusyhtiölaki 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistet
tu. Vakuutusyhtiöllä, joka olisi toiminnassa 
tämän lain tullessa voimaan, olisi sosiaali- ja 
terveysministeriön pitämään toimiluparekiste
riin merkityn toimiluvan mukainen oikeus va
kuutusliikkeen harjoittamiseen. Jos vakuutus
yhtiön toiminta-alue olisi maantieteellisesti ra
joitettu, olisi vakuutusyhtiöllä tämän lain voi
maantulon jälkeen oikeus harjoittaa vakuutus
liikettä Euroopan talousalueella. 

Jotta sosiaali- ja terveysministeriö saisi tie-
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don siitä, mitä sen valvonnan piiriin kuuluu, 
vakuutusyhtiöiden olisi kolmen kuukauden ku
luessa lain voimaantulosta lähetettävä sosiaali
ja terveysministeriöön selvitys vakuutusyhtiön 
ulkomailla sijaitsevista edustustoista. Koska 
vakuutusyhtiöiden tulisi lain voimaantulon jäl
keen ilmoittaa ministeriölle hankkimistaan tai 
perustamistaan ulkomaisista tytäryrityksistä, 
tulisi ministeriölle lähetettävään selvitykseen 
liittää tiedot jo omistetuista ulkomaisista tytär
yrityksistä. 

Tämän lain voimaantulon jälkeen vakuutus
yhtiöön ei enää sovellettaisi, mitä 9 päivänä 
elokuuta 1993 vakuutusyhtiölain muuttamises
ta annetun lain voimaantuloa koskevien sään
nösten 6 ja 12 momentissa säädetään vakuu
tusta koskevien perusteiden vahvistamisesta. 

Vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konser
nitilinpäätöksistä annetun direktiivin 70 artik
lan 2 kohta oikeuttaa jäsenvaltion määrää
mään, että direktiivin tarkoittamia säädöksiä ja 
määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran ti
linpäätöksiin ja konsernitilinpäätöksiin niiltä 
tilikausilta, jotka alkavat 1 päivänä tammikuu
ta 1995 tai kalenterivuoden 1995 aikana. Tähän 
liittyen ehdotetaan, että lakiehdotuksen tilin
päätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevan 10 
luvun 1, 4, 4 a, 8 ja 9 §:n säännöksiä sovellet
taisiin vakuutusyhtiössä ensimmäisen kerran 
siltä tilikaudelta, joka päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 1995, pidettävään kirjanpitoon. Si
sällöltään vastaavat vakuutusyhtiötä koskevat 
voimaantulosäännökset on 23 päivänä joulu
kuuta 1992 annetussa laissa osakeyhtiölain 
II ja 12 luvun muuttamisesta (1573/92) ja 
samana päivänä annetussa laissa kirjanpitolain 
muuttamisesta (1572/92). 

Lisäksi voimaantulosäännöksissä ehdote
taan, että ministeriö voisi erityisen painavista 
syistä antaa sellaiselle yksinomaan jälleenva
kuutusliikettä harjoittavalle vakuutusyhtiölle, 
joka on toiminnassa tämän lain tullessa voi
maan, luvan poiketa määräajaksi tämän lain 10 
luvun 3 §:n 2 momentin vaatimuksista. Poikke
uksen myöntäminen tulisi kyseeseen niiden 
yhtiöiden osalta, jotka tarvitsisivat siirtymäai
kaa katesäännösten osalta. Koska lupa olisi 
määräaikainen, olisi poikkeuslupaa hakevan 
yhtiön esitettävä jo poikkeuslupaa hakiessaan 
suunnitelma siitä, miten se aikoo toimia, jotta 
se voisi täyttää edellä mainitun momentin 
vaatimukset. 

Työntekijäin eläkelakia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että lakisääteistä eläkevakuutus-

liikettä harjoittavien vakuutusyhtiöiden on siir
rettävä muista vakuutuksista kuin lakisääteisis
tä eläkevakuutuksista muodostunut vakuutus
kantansa muuhun vakuutusyhtiöön. Koska 
kuitenkin ennen tämän lain voimaantuloa sel
vitystilaan asetetussa eläkevakuutusyhtiössä voi 
olla sekä lakisääteistä eläkevakuutusliikettä et
tä muuta henkivakuutusliikettä, ehdotetaan 
voimaantulosäännöksessä, että tällöin noudate
taan erityisen selvityspesän varojen jaossa laki
sääteisen eläkevakuutusliikkeen ja muun va
kuutusliikkeen kesken ennen tämän lain voi
maantuloa voimassa olleita säännöksiä. Tämän 
jaon jälkeen erityisen selvityspesän omaisuu
teen sovellettaisiin vakuutusyhtiölain 15 luvun 
14 §:n muutettua 1 momenttia. 

2.2. Työntekijäin eläkelaki 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Työntekijäin eläkelain 3 §:n muuttamista 
koskeva lain, joka tuli voimaan vuoden 1994 
alusta, voimaantulosäännöksen 2 momentin 
mukaan lakisääteisen työeläkevakuutuksen 
eriyttäminen ainoastaan tätä toimintaa harjoit
tavien vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi on to
teutettava kahden vuoden kuluessa lain voi
maantulosta eli vuoden 1996 alkuun mennessä. 

ETA-sopimuksen täydentämisestä käytyjen 
neuvottelujen yhteydessä Suomi on sitoutunut 
muuttamaan edellä selostettua menettelyä en
sinnäkin siten, että lakisääteistä eläkevakuutus
ta harjoittavan vakuutusyhtiön olisi lopetettava 
muiden henkivakuutusten myynti ja markki
nointi, kun ET A:n sekakomitean päätös, jolla 
kolmas henkivakuutusdirektiivi liitetään osaksi 
ETA-sopimusta, tulee voimaan. Lisäksi muu 
kuin työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläke
lain mukaisen toiminnan seurauksena syntynyt 
ensivakuutuskanta tai siihen suoranaisesti liit
tyvä jälleenvakuutuskanta olisi siirrettävä 
muulle vakuutusyhtiölle jo vuoden 1995 alkuun 
mennessä. Tämä aikataulun muutos toteutet
taisiin säätämällä asiasta lain voimaantulosään
nöksessä siten, että lakisääteistä eläkevakuutus
liikettä harjoittavien vakuutusyhtiöiden olisi 
siirrettävä muu kuin lakisääteisen eläkevakuu
tusliikkeen harjoittamisen seurauksena synty-
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nyt vakuutuskanta muulle vakuutusyhtiölle 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Asianomaisen vakuutusyhtiön olisi tämän 
määräajan loppuun mennessä haettava sosiaali
ja terveysministeriön vahvistusta lain vaatimal
le yhtiöjärjestyksen muutokselle. Muutos olisi 
ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukau
den kuluessa ministeriön antamasta päätökses
tä. 

Tehosteena sille, että eriyHämistä koskevaa 
säännöstä noudatetaan ja ettei myöskään käyt
tämättömiä toimilupia pidetä voimassa, olisi 
voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaan 
työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun erityisen 
toimiluvan raukeaminen. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mu
kaan kyseisestä toiminnan rajoituksesta tai 
erityisen toimiluvan raukeamisesta tehtäisiin 
viran puolesta merkintä vakuutusyhtiöiden toi
miluparekisteriin. Yleisten hallintomenettelyä 

koskevien periaatteiden mukaisesti asianomai
sille vakuutusyhtiöille varattaisiin ennen mer
kinnän tekemistä tilaisuus tulla kuulluksi. 

2.3. Muut muutettaviksi ehdotetut lait 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistet
tu. 

Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte
kijäin eläkelaissa (134/62) tarkoitetulle työelä
kekassalle, esiintyvien taiteilijoiden eläkekassal
le, maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja meri
mieseläkekassalle ehdotetaan vuoden siirtymä
aikaa lain mukaisen vakuutusmatemaatikon 
ottamiseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 
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1. 
Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 3 luvun 2 a--2 c §, 

ja 13 luvun 5 -- 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 2 a--2 c § ja 13 luvun 7 ja 8 § 9 päivänä elokuuta 1993 

annetussa laissa (752/93), 
muutetaan 1 luvun 3 §:n 2-5 momentti, 2 luvun 2 §, 5 §:n 1 momentti, 5 a § ja 10 §:n 1 

momentin 4 kohta, 3 luvun 3 ja 4 §, 10 luvun otsikko, 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 2 ja 4 momentti, 
3 §:n 2-5 momentti, 3 a, 4 ja 8 §, 9 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 10 §:n 1 momentti, 11 luvun 
1 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §, 12 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §ja 5 §:n 1 momentti, 
13 luvun otsikko ja 1-4 §, 14 luvun 4, 5, 5 aja 6 §, 7 §:n 2 momentti ja 8 §, 14 a luvun 2 §:n 2 
momentti, 15 luvun 1 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti, 16 luvun 5 a §, 17 luvun 1 §:n 1 
momentti, 18 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohta, 6 ja 6 a §, 6 c §:n 1 momentti sekä 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 § 2-5 momentti, 2 luvun 5 §:n 1 momentti, 5 aja 6 §, 10 
luvun 3 §:n 2-5 momentti ja 3 a §, 11 luvun 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §, 12 luvun 
5 §:n 1 momentti, 14 luvun 5 a §, 15 luvun 1 §:n 2 momentti, 16 luvun 5 a § sekä 18 luvun 5 §:n 
1 momentin 6 kohta, 6 a § ja 6 c §:n 1 momentti mainitussa 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa 
laissa, 2 luvun 2 §, 13 luvun 2 § sekä 14 luvun 4, 5 ja 8 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla, 2 luvun 10 §:n 1 momentin 4 kohta 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (517/86), 
10 luvun 1 §:n 2 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (329/87), 14 a luvun 2 §:n 
2 momentti 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (632/91), sekä 18 luvun 8 §:n 1 momentti 
7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (318/89), sekä 

lisätään 1 luvun 3 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa 
laissa, uusi 2 ja 3 momentti, 2 luvun 4 §:än, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla, uusi 5 momentti ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla ja mainitulla 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla, uusi 4 momentti, jolloin 
nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 2 a luku, 3 lukuun uusi 5-9§, 10 luvun 
2 §:ään uusi 5 momentti, luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 9 päivänä 
elokuuta 1993 annetulla lailla, uusi 6-9 momentti, lukuun uusi 4 a §, 14 luvun 1 §:ään uusi 2 
momentti, 14 lukuun uusi 5 b §, 16 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainituilla 27 päivänä heinäkuuta 1986 ja 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetuilla laeilla, uusi 4 ja 
5 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi ja 16 lukuun uusi 5 b 
ja 5 c § seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

3 § 

Henkivakuutusliikettä harjoittava vakuutus
yhtiö (henkivakuutusyhtiö) ei saa harjoittaa 
muuta vakuutusliikettä kuin henkivakuutusta 
ja 3 momentissa tarkoitettuihin vahinkovakuu
tusluokkiin 1 ja 2 kuuluvaa vahinkovakuutusta 
sekä näiden vahinkovakuutusten ja henkiva
kuutuksen jälleenvakuutusta. Henkivakuutus
yhtiön on pidettävä harjoittamansa vahinkova
kuutusliike erillään henkivakuutusliikkeestä. 
Vahinkovakuutusliikettä harjoittava vakuutus
yhtiö (vahinkovakuutusyhtiö) ei saa harjoittaa 

muuta vakuutusliikettä kuin vahinkovakuutus
ta. Vakuutusyhtiö, joka harjoittaa vain 3 mo
mentissa tarkoitettuihin vahinkovakuutusluok
kiin 1 ja 2 kuuluvaa vahinkovakuutusta ja 
näiden vahinkovakuutusten jälleenvakuutusta, 
saa kuitenkin samanaikaisesti harjoittaa myös 
henkivakuutusta ja sen jälleenvakuutusta. Sen 
jälkeen kun tällainen yhtiö on aloittanut hen
kivakuutusliikkeen harjoittamisen, siitä on voi
massa, mitä tässä laissa säädetään henkivakuu
tusyhtiöstä. 

Henkivakuutuksella tarkoitetaan henkivakuu
tuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa neuvoston ensimmäisessä direktiivis-
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sä (79/267 /ETY) tarkoitettuihin henkivakuutus
luokkiin kuuluvaa toimintaa. Vahinkovakuu
tuksella tarkoitetaan muun ensivakuutusliik
keen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista 
ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa neuvoston ensimmäisessä direktiivis
sä (73/239/ETY) tarkoitettuihin vahinkovakuu
tusluokkiin kuuluvaa toimintaa sekä jälleenva
kuutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmat määräykset vakuutusluokista. 

Vakuutusyhtiö saa ilman sosiaali- ja terveys
ministeriön lupaa omistaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä 
osake-enemmistön tai enemmistön kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jos yh
tiön toimintaa voidaan pitää vakuutusliikkee
seen liittyvänä tai yhtiö on asunto- tai kiinteis
töyhtiö taikka julkisen valvonnan alainen luot
to- tai rahoituslaitos taikka rahastoyhtiö. La
kisääteistä eläkevakuutusta harjoittava vakuu
tusyhtiö ei kuitenkaan saa ilman sosiaali- ja 
terveysministeriön lupaa omistaa osake-enem
mistöä tai enemmistöä kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa tai ra
hastoyhtiössä. Mitä edellä säädetään osake
enemmistöstä ja osakkeiden tuottamasta ääni
määrästä osakeyhtiössä, sovelletaan myös vas
taavaan määräämisvaltaan muussa yhteisössä. 
Jos vakuutusyhtiöllä on enemmän kuin puolet 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sellaises
sa osakeyhtiössä tai vastaava määräämisvalta 
sellaisessa muussa yhteisössä, joka harjoittaa 
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä, käytetään 
mainitusta osakeyhtiöstä tai yhteisöstä tässä 
laissa nimitystä sivuyhtiö. 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 
rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa huo
mioon myös konserniin kuuluvien muiden yh
tiöiden omistamat osakkeet ja määräämisvalta. 
Vastaavasti otetaan huomioon vakuutusyhtiön 
sivuyhtiölle sekä vakuutusyhtiön, vakuutusyh
tiön konserniin kuuluvan yhtiön ja vakuutus
yhtiön sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yh
teydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. Niin 
ikään otetaan huomioon sellaisille muille va
kuutusyhtiöille kuuluvat osakkeet ja määrää
misvalta, joiden osake- tai takuupääomasta 
vakuutusyhtiö tai vakuutusyhtiön konserniin 
kuuluvat yhtiöt omistavat vähintään 20 pro
senttia ja määrän, joka vastaa vähintään 20 

prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tai ta
kuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä. Jos 
vakuutusyhtiöllä on merkittävästi toisen va
kuutusyhtiön kanssa yhteistä johtoa ja hallin
toa ja jos lisäksi sen toimintaa on järjestetty 
yhteisesti toisen vakuutusyhtiön kanssa, sosiaa
li- ja terveysministeriö voi määrätä, että 4 
momentin rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellet
taessa otetaan huomioon myös tällaisen muun 
vakuutusyhtiön omistamat osakkeet ja määrää
misvalta. 

3 a § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta tämän 
lain 2 luvun 2 §:n 1-3 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 
2 a ja 13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 
4 §:n 2 ja 3 momenttia, 16 luvun 3 §:n 4 ja 5 
momenttia sekä 5 a--5 c §:ää. 

Mitä 2 luvun 5 a §:ssä ja 14 luvun 5 a §:ssä 
säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä, kos
kee soveltuvin osin valtioneuvostoa, kun kyse 
on lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavasta 
vakuutusyhtiöstä. 

2 luku 

V akuotusyhtiön perustaminen 

2 § 
Perustettavalle vakuutusyhtiölle on haettava 

sosiaali- ja terveysministeriöitä toimilupa. Toi
milupa annetaan vakuutusluokittain ja luokka
ryhmittäin. Toimilupa voidaan hakijan pyyn
nöstä rajoittaa koskemaan vakuutusluokan 
osaa. 

Toimilupa on voimassa Euroopan talous
alueella ja hakijan pyynnöstä myös sen ulko
puolella. Toimilupa oikeuttaa harjoittamaan 
vakuutusliikettä Euroopan talousalueella sekä 
sijoittautumisoikeuden että palvelujen vapaan 
tarjoamisen oikeuden perusteella. 

Asetuksella voidaan säätää, ettei vahinkova
kuutuksen harjoittamiseen myönnetty toimilu
pa ole 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoi
tetulla tavalla voimassa sellaisessa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ET A-val
tio ), jonka alueella toimivien vahinkovakuutus
ta harjoittavien ulkomaisten ET A-vakuutusyh
tiöiden valvonta ei perustu muuta ensivakuu
tusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteen-
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sovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 
88/357/ETY muuttamisesta annettuun neuvos
ton direktiiviin (92/49/ETY). ET A-vakuutusyh
tiöllä tarkoitetaan sellaista vakuutusyhtiötä, 
jolla on kotipaikka ETA-valtiossa. 

Toimilupahakemukseen on liitettävä suunni
telma aiotusta toiminnasta (toimintasuunnitel
ma) sekä selvitys yhtiön aiotuista hallituksen 
jäsenistä, toimitusjohtajasta sekä niistä osak
kaista, joiden olisi tehtävä 3 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettu ilmoitus, ja heidän omistusosuuksis
taan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar
kemmat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

Vakuutusyhtiön on haettava sosiaali- ja ter
veysministeriöitä toimiluvan laajentamista, jos 
yhtiö aikoo laajentaa toimintaansa sellaisiin 
vakuutusluokkiin tai luokkaryhmiin, joita voi
massa olevassa toimiluvassa ei ole mainittu tai 
jos vakuutusyhtiö, jolle on myönnetty toimilu
pa Euroopan talousalueelle, aikoo ryhtyä har
joittamaan vakuutusliikettä Euroopan talous
alueen ulkopuolella. Hakemukseen on liitettävä 
4 momentissa tarkoitettu toimintasuunnitelma. 

Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai 16 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perustettavalla yhtiöllä on ne toimiluvat, jotka 
sulautuneilla oli, jollei sosiaali- ja terveysminis
teriö erityisistä syistä toisin määrää. 

4 § 

Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestykselle ja sen 
muutoksille on haettava sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistus. 

5 § 
Toimilupa on annettava, jos aiotusta vakuu

tusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän luvun 
2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista osakkaista 
saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida 
vakuutusyhtiön noudattavan toiminnassaan 
terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita, jos va
kuutusyhtiön johto täyttää sille 7 luvun 3 §:n 2 
momentissa asetetut vaatimukset ja jos vakuu
tusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja 
pohjarahasto yhteensä (peruspääoma) on vähin
tään seuraava: 

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu
tusluokkiin 10-16 kuuluvaa vakuutusliikettä 
harjoitettaessa 14 000 000 markkaa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
7 000 000 markkaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

vakuutusyhtiön toimiinvasta säädetään työnte
kijäin eläkelaissa (395/61) ja lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittamiseen annettavas
ta toimiinvasta tapaturmavakuutuslaissa (608/ 
48). 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on kuuden 

kuukauden kuluessa hakemuksen vireilletulosta 
ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjo
jen ja selvitysten 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. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön on ilmoitettava päätöksen antamises
ta valitusviranomaiselle. Tässä momentissa tar
koitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä 
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

10 § 
Yhtiö on perustettu, jos perustamista on 

9 §:n 1 momentissa mainitussa määräajassa 
pidetyssä perustaruiskokouksessa kannattanut 
enemmistö merkitsijäin antamista äänistä ja 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetuista takuuosuuksista tai osakkeista taikka 
9 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa 
kaksi kolmasosaa perustajista ja jos perusta
ruiskokouksessa voidaan osoittaa: 

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta 
tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu 
vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 1 momentissa 
säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä. 

2 a luku 

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen 
ulkomailla 

1 § 
Vakuutusyhtiön muussa ETA-valtiossa kuin 

Suomessa sijoittautumisoikeuden perusteella 
harjoittamaan ensivakuutustoimintaan sovelle
taan tämän luvun 2-7 §:n säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
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sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa har
joittamaan 1 momentissa tarkoitettuun toimin
taan kuitenkin 2 ja 16 §:n säännöksiä. 

2§ 
Tässä laissa ensivakuutustoiminnan harjoit

tamisena sijoittautumisoikeuden perusteella pi
detään kiinteän toimipaikan (edustuston) perus
tamista muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen. 

Edustustolla tarkoitetaan asioimiston ja si
vukonttorin lisäksi myös toimistoa, jota hoitaa 
yhtiön oma henkilökunta, ja itsenäisesti toimi
vaa henkilöä, jolla on pysyvä valtuutus toimia 
yhtiön puolesta asioimiston tapaan. 

3 § 
Vakuutusyhtiön on ennen edustuston perus

tamista ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveys
ministeriölle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoituk
seen on liitettävä: 

a) selvitys siitä, mihin valtioon tai valtioihin 
edustusto aiotaan perustaa; 

b) toimintasuunnitelma, josta käy ilmi aio
tun toiminnan laatu ja edustuston hallinto; 

c) perustettavan edustuston yhteystiedot; 
d) selvitys edustuston pääasiamiehestä, jolla 

on oikeus edustaa yhtiötä kaikissa edustuston 
toiminnasta jobtuvissa oikeussuhteissa; 

e) jos yhtiö aikoo toimintamaassa harjoittaa 
muuta vahinkovakuutusluokkaan 10 kuuluvaa 
vakuutusta kuin rahdinkuljettajan vastuuva
kuutusta, selvitys siitä, että se on jäsenenä 
edustuston sijaintivaltion kansallisessa toimis
tossa ja että se on liittynyt kyseisen valtion 
kansalliseen takuurahastoon; sekä 

f) laskelma 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
todistusta varten. 

4§ 
Sosiaali- ja terveysministeriön on kolmen 

kuukauden kuluessa vakuutusyhtiön ilmoituk
sen sekä kaikkien 3 §:ssä tarkoitettujen selvitys
ten saapumisesta lähetettävä saamansa tiedot 
edustuston sijaintivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaavalle viranomaiselle ja ilmoitettava 
tietojen lähettämisestä vakuutusyhtiölle. 

Ministeriön on liitettävä lähetettäviin tietoi
hin todistus siitä, että vakuutusyhtiö, ottaen 
huomioon suunniteltu toiminta, täyttää 11 lu
vun toimintapääomaa koskevat vaatimukset. 

Jos tietoja ei ole lähetetty 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa, vakuutusyhtiö voi teh-
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dä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin 
kohdistuvan ministeriön hylkäävään päätök
seen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes 
ministeriö on päättänyt tietojen lähettämisestä. 
Ministeriön on ilmoitettava päätöksen antami
sesta valitusviranomaiselle. Tässä momentissa 
tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelys
tä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa säädetään. 

5 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltäytyä 

tietojen lähettämisestä, jos sillä on syytä epäillä 
vakuutusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttä, 
hallinnon asianmukaisuutta tai sitä, ettei va
kuutusyhtiön johto tai edustuston pääasiamies 
täytä yhtiön johdolle 7 luvun 3 §:n 2 momen
tissa asetettuja vaatimuksia. Edustustoa ei voi
da perustaa, jos ministeriö on kieltäytynyt 
lähettämästä tietoja. 

6 § 
Edustusto voi aloittaa toimintansa vakuutus

yhtiön saatua sosiaali- ja terveysministeriön 
välityksellä edustuston sijaintivaltion vakuutus
tarkastuksesta vastaavan viranomaisen vas
tauksen sille lähetettyihin tietoihin, kuitenkin 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, 
kun ministeriö ilmoitti vakuutusyhtiölle tieto
jen lähettämisestä. 

7 § 
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 3 §:n 2 mo

mentin b-d kohdassa tarkoitettuihin selvityk
siin sisältyvien tietojen muutoksista kirjallisesti 
sosiaali- ja terveysministeriölle ja edustuston 
sijaintivaltion vakuutustarkastuksesta vastaa
valle viranomaiselle vähintään kuukautta en
nen aiotun muutoksen tekemistä. Tällöin on 
soveltuvin osin noudatettava 4--6 §:ssä säädet
tyä menettelyä. 

8 § 
Vakuutusyhtiön muussa ETA-valtiossa kuin 

Suomessa harjoittamaan vakuutuspalvelujen 
vapaaseen tarjontaan sovelletaan tämän luvun 
9-15 §:n säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa har
joittamaan 1 momentissa tarkoitettuun ensiva-
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kuutustoimintaan kuitenkin 9, 10 ja 18 §:n 
säännöksiä. 

9 § 
Vakuutuspalvelujen vapaalla tarjonnalla tar

koitetaan sitä, että vakuutusyhtiö muusta kuin 
siitä valtiosta, jossa palveluja tarjotaan, käsin 
tekee: 

1) vahinkovakuutussopimuksen, joka liittyy 
siinä valtiossa, jossa palveluja tarjotaan, sijait
sevaan riskiin; 

2) henkivakuutussopimuksen siinä valtiossa, 
jossa palveluja tarjotaan, vakinaisesti asuvan 
luonnollisen henkilön kanssa; tai 

3) henkivakuutussopimuksen oikeushenki
lön kanssa, jonka siinä valtiossa, jossa palve
luja tarjotaan, sijaitsevaan toimipaikkaan sopi
mus liittyy. 

10 § 
Riskin katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa, 

jossa palveluja tarjotaan, jos kyseessä on: 
1) tässä valtiossa sijaitseva omaisuus ja va

kuutuksen kohteena on kiinteistö tai rakennus 
taikka rakennus irtaimistoineen, mikäli ir
taimisto on vakuutettu samalla vakuutuksella 
kuin rakennus; 

2) tässä valtiossa rekisteröity kulkuneuvo, 
kun vakuutuksen kohteena on kulkuneuvo; tai 

3) matkaan tai lomaan liittyviä riskejä kos
keva enintään neljäksi kuukaudeksi otettu va
kuutus, ja vakuutussopimus on tehty tässä 
valtiossa. 

Muissa kuin 1 momentissa mainituissa ta
pauksissa katsotaan riskin sijaitsevan siinä val
tiossa, jossa palveluja tarjotaan, jos vakuutuk
senottajalla on siellä vakinainen asuinpaikka, 
tai, jos vakuutuksenottaja on oikeushenkilö, 
tällä on siellä toimipaikka, johon vakuutus 
liittyy. 

11 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuu

tuspalvelujen vapaata tarjontaa yhdessä tai 
useammassa ETA-valtiossa, on sen ennen toi
minnan aloittamista ilmoitettava asiasta sosiaa
li- ja terveysministeriölle. 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, mitä 
riskejä aiottu toiminta koskee, ja laskelma 
12 §:n 2 momentissa tarkoitettua todistusta 
varten. 

12 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on lähetettävä 

kuukauden kuluessa 11 §:ssä tarkoitetun ilmoi-

tuksen saapumisesta sen valtion vakuutustar
kastuksesta vastaavalle viranomaiselle, jossa 
vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa aiotaan 
harjoittaa, tieto vakuutusyhtiön ilmoituksesta 
ja ilmoitettava tietojen lähettämisestä vakuu
tusyhtiölle. 

Ministeriön on liitettävä lähetettäviin tietoi
hin todistus siitä, että vakuutusyhtiö, ottaen 
huomioon suunniteltu toiminta, täyttää 11 lu
vun toimintapääomaa koskevat vaatimukset, 
selvitys siitä, minkä vakuutusluokkien mukais
ta toimintaa vakuutusyhtiöllä on oikeus har
joittaa sekä selvitys niistä riskeistä, joita aiottu 
toiminta koskee. 

Jos tietoja ei ole lähetetty 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä 4 §:n 
3 momentissa tarkoitetun valituksen. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltäytyä 

lähettämästä tietoja, jos sillä on syytä epäillä 
vakuutusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttä, 
hallinnon asianmukaisuutta tai sitä, ettei va
kuutusyhtiön johto täytä yhtiön johdolle 7 
luvun 3 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuk
sia. 

Vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa ei voi
da aloittaa, jos ministeriö on kieltäytynyt lä
hettämästä tietoja. 

14 § 
Vakuutusyhtiö voi aloittaa vakuutuspalvelu

jen vapaan tarjonnan saatuaan sosiaali- ja 
terveysministeriöitä ilmoituksen tietojen lähet
tämisestä 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
viranomaiselle. 

15 § 
Edellä 11 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa 

mainittujen tietojen muuttuessa noudatetaan 
11--14 §:ssä säädettyä menettelyä. 

16 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo perustaa edustuston 

valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousaluee
seen, tai vahinkovakuutusyhtiö aikoo perustaa 
edustuston 2 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuun ETA-valtioon, sen on ennen edustuston 
perustamista ilmoitettava asiasta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Ilmoituksen liitteistä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä tämän luvun 
3 §:ssä säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kolmen 
kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun 
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ilmoituksen saapumisesta kieltää edustuston 
perustamisen, jos sillä on syytä epäillä vakuu
tusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttä, hallin
non asianmukaisuutta tai sitä, ettei vakuutus
yhtiön johto tai edustuston pääasiamies täytä 
yhtiön johdolle 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetettuja vaatimuksia. 

17 § 
Jos ulkomaisesta vakuutusyrityksestä on tul

lut vakuutusyhtiön tytäryritys, vakuutusyhtiön 
on ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle kolmen kuukauden kuluessa. 

18 § 
Jos vahinkovakuutusyhtiö aikoo harjoittaa 

vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 2 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa ET A-valtiois
sa, on sen ennen toiminnan aloittamista ilmoi
tettava asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle 
ja liitettävä ilmoitukseen toimintasuunnitelma. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
määräykset toimintasuunnitelmasta. 

3 luku 

Vakuutusyhtiön osakkuus 

3 § 
Jokaisen, joka aikoo suoraan tai välillisesti 

hankkia vakuutusyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia, on ilmoitettava siitä etukäteen so
siaali- ja terveysministeriölle, jos hänen omis
tuksensa hankinnan johdosta olisi vähintään 10 
prosenttia vakuutusyhtiön osake- tai takuupää
omasta taikka niin suuri, että se vastaisi vähin
tään 10 prosenttia kaikkien osakkeiden tai 
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä tai 
että se muutoin oikeuttaisi käyttämään siihen 
rinnastettavaa tai muuten merkittävää vaiku
tusvaltaa vakuutusyhtiön hallinnossa. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta 
aiotaan lisätä siten, että se hankinnan johdosta 
olisi vähintään 20, 33 tai 50 prosenttia vakuu
tusyhtiön osake- tai takuupääomasta taikka 
siten, että omistus vastaisi samansuuruista 
osuutta kaikkien osakkeiden tai takuuosuuk
sien tuottamasta äänimäärästä tai että vakuu
tusyhtiöstä tulisi tytäryritys, on myös tästä 
hankinnasta ilmoitettava etukäteen sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Ilmoituksessa on annettava tarpeelliset tiedot 
ilmoituksen tekijästä ja aiotusta saannosta, 
ilmoituksen tekijän taloudellisesta asemasta ja 

aikaisemmasta omistuksesta kysymyksessä ole
vassa vakuutusyhtiössä sekä osakkeita tai ta
kuuosuuksia koskevista sopimus- ja rahoitus
järjestelyistä. Ilmoituksen tekijän on ministe
riön pyynnöstä annettava tämän vaatimat lisä
selvitykset. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoi
tus on tehtävä myös, jos omistettujen vakuu
tusyhtiön osakkeiden tai takuuosuuksien mää
rä laskee jonkin 1 tai 2 momentissa säädetyn 
omistusrajan alapuolelle tai vakuutusyhtiö lak
kaa olemasta ilmoitusvelvollisen tytäryritys. 

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoituk
sen tekijä on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava 
ulkomainen yhtiö taikka keskinäinen vakuutus
yhtiö, otetaan 1 ja 2 momentissa säädettyjä 
omistusrajoja sovellettaessa huomioon myös 
tämän yhtiön kanssa samaan konserniin kuu
luvien muiden yhtiöiden omistukset samoin 
kuin näiden yhtiöiden perustaman tai niiden 
yhteydessä toimivan eläkesäätiön tai -kassan 
omistukset. Konserniin rinnastetaan tätä pykä
lää sovellettaessa ne, jotka ovat keskenään 
konserniin verrattavassa riippuvuussuhteessa. 
Jos ilmoituksen tekijä on toinen vakuutusyhtiö 
ja tämä yhtiö kuuluu 1 luvun 3 §:n 5 momen
tissa tarkoitettuun sosiaali- ja terveysministe
riön määräämään yhteistoimintaryhmään, ote
taan omistusrajoja sovellettaessa huomioon 
myös yhteistoimintaryhmään kuuluvien mui
den yhtiöiden omistukset. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun 3 §:n l tai 2 
momentissa tarkoitettu ilmoitus ja tarvittavat 
selvitykset on annettu ministeriölle, kieltää 
osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan, jos 
omistuksen katsotaan vaarantavan vakuutus
toiminnan tervettä kehitystä. Ministeriöllä on 
oikeus asettaa omistukselle ehdot, joita minis
teriö pitää tarpeellisina vakuutustoiminnan ter
veen kehityksen turvaamiseksi. 

Jos osakkeiden tai takuuosuuksien hankin
nan jälkeen jonkin 3 §:n l tai 2 momentissa 
säädetyn omistusrajan ylittävän omistuksen 
katsotaan vaarantavan vakuutusyhtiön tervei
den ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen 
toiminnan, sosiaali- ja terveysministeriö voi 
kieltää osakkeiden tai takuuosuuksien omista
jalta oikeuden äänivallan käyttöön vakuutus
yhtiössä. 
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5 § 
Sillä, joka on vastoin 3 §:n 1 tai 2 momentin 

säännöstä jättänyt tekemättä siinä tarkoitetun 
ilmoituksen tai hankkinut vakuutusyhtiön 
osakkeita tai takuuosuuksia sosiaali- ja ter
veysministeriön kiellosta huolimatta, ei ole 
vakuutusyhtiössä näihin osakkeisiin tai takuu
osuuksiin perustuvia muita oikeuksia kuin oi
keus voittoon. Tällaista saantoa ei saa merkitä 
vakuutusyhtiön osake- tai takuuosuusluette
loon eikä osakasluetteloon tai takuuosuuden 
omistajista pidettävään luetteloon. 

6 § 
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava sosiaali- ja 

terveysministeriölle ministeriön määräämänä 
ajankohtana vuosittain 3 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen osuuksien omistajat ja omistus
ten suuruus sekä välittömästi ilmoitettava sen 
tietoon tulleet osuuksien omistuksessa tapahtu
neet muutokset. 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

saada vakuutusyhtiön vakavaraisuuden valvon
nan kannalta tarpeellisia tietoja jokaiselta, joka 
omistaa vakuutusyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia määrän, joka on vähintään 10 pro
senttia vakuutusyhtiön osake- tai takuupää
omasta taikka määrän, joka vastaa vähintään 
10 prosenttia kaikkien osakkeiden tai takuu
osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai joka 
muutoin oikeuttaa käyttämään siihen rinnastet
tavaa tai muuten merkittävää vaikutusvaltaa 
vakuutusyhtiön hallinnossa. 

8 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, 

takuuosuuskirjan, takuuosuusluettelon ja ta
kuuosuuden omistajista pidettävän luettelon 
osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 
osakeyhtiölain 3 luvussa säädetään osakkeesta, 
osakekirjasta sekä osake- ja osakasluettelosta. 

9 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 

osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä osa
keyhtiölain 7 luvussa säädetään kiellosta hank
kia tai ottaa pantiksi omia osakkeita. 

10 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

1 § 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden 
liitteet ja toimintakertomuksen sekä emoyh
tiössä myös konsernitilinpäätöksen. Lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavan tytär- tai 
osakkuusyhtiön tilinpäätöstietoja ei kuitenkaan 
yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yh
teisön konsernitilinpäätökseen. 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa on sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty, nouda
tettava tämän luvun säännöksiä ja sosiaali- ja 
terveysministeriön antamia vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

2 § 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassaole
vissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tule
vista vakuutustapahtumista johtuvien suoritus
ten ja näistä vakuutuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien 
vakuutusmaksujen pääoma-arvona ja lisättynä 
kesken sovitun vakuutusajan rauenneista va
kuutuksista ehkä aiheutuvan vastuun pääoma
arvona. Vakuutussopimuksen luonteen niin 
edellyttäessä vakuutusmaksuvastuu voidaan 
määrätä maksettujen vakuutusmaksujen ja va
kuutukselle hyvitettyjen muiden tuottojen yh
teismääränä vähennettynä vakuutusturvan yl
läpitämisestä ja vakuutuksen hoitamisesta va
kuutussopimuksen mukaan perityillä kuluilla. 
Vakuutusmaksuvastuuna pidetään myös sel
laista 13 luvun 3 §:n tai työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 2 momentin mukaisista lisäeduista 
aiheutunutta vastuuta, jota perusteiden mu
kaan ei saa käyttää muun kuin sellaisen tap
pion peittämiseen, joka on syntynyt vastuuve
lan laskuperusteiden muuttamisesta. 

Yhtiöllä on oltava turvaavat laskuperusteet 
vastuuvelan määräämiseksi. Sosiaali- ja ter
veysministeriö voi vaatia ennakkovahvistuksen 
vahinkovakuutuksen vastuuvelan määräämises
sä noudatettaville tilastollisille ja korkoutusta 
koskeville menetelmille. Vastuuvelan sisällöstä 
ja turvaavuuden vastuuveialle asettamista vaa
timuksista säädetään henki- ja vahinkovakuu
tuksen osalta tarkemmin asetuksella ja lakisää-
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teisen eläkevakuutuksen osalta työeläkettä kos
kevissa laeissa. 

Jos vakuutuksen on antanut yhtä useampi 
vakuutuslaitos yhteisesti ehdoin, että ne ovat 
vastuussa omasta ja toistensa puolesta, saa
daan sellaisesta ehdosta huolimatta jättää vas
tuuvelkaan ottamatta se osa vastuun pääoma
arvosta, joka sopimuksen mukaan kuuluu toi
selle suomalaiselle vakuutusyhtiölle tai ulko
maiselle ET A-vakuutusyhtiölle, jollei se ole 
selvitystilassa tai 14 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa 
asemassa. Viimeksi mainituissa tapauksissa tai 
kun kysymyksessä on muu ulkomainen vakuu
tusyhtiö, sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
oikeus päättää, saadaanko ja missä määrin 
toiselle vakuutuslaitokselle kuuluvan vastuun 
pääoma-arvo jättää vastuuvelkaan ottamatta. 

3 § 

Vastuuvelkaa katettaessa on otettava huo
mioon, millaista vakuutusliikettä yhtiö harjoit
taa, ja tämän mukaisesti huolehdittava kattee
seen kuuluvien varojen varmuudesta, tuotosta 
ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asian
mukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttami
sesta. 

Ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutus
yhtiön on katettava vastuuvelka jäljempänä 
tässä pykälässä säädettyihin omaisuuslajeihin 
kuuluvin sellaisin varoin, jotka käypään ar
voon sosiaali- ja terveysministeriön määrää
mien perusteiden mukaan arvostettuina riittä
vät kattamaan vastuuvelan, josta ensin on 
vähennetty seuraavat erät: 

1) annettua jälleenvakuutusliikettä vastaava 
osuus enintään ministeriön hyväksymään mää
rään; 

2) saatua jälleenvakuutusliikettä vastaava 
osuus sitä vastaavien jälleenvakuutustalletesaa
misten määrään saakka; 

3) takautumisoikeuteen perustuvat saamiset; 
4) niiden vakuutuksen kohteena olevien va

hingoittuneiden esineiden arvo, joiden omistus
oikeus siirtyy tai on siirtynyt vakuutusyhtiölle; 

5) luottovakuutusliikkeen tunnettuihin va-
kuutustapahtumiin liittyvät yhtiön hallussa ole
vat vastavakuudet; 

6) vakuutusten hankinnasta aiheutuneet me
not, jotka on aktivoitu taseen vastaaviin; ja 

7) ministeriön erityisistä syistä vähennettä
viksi hyväksymät muut erät. 

Ministeriö voi erityisestä syystä sallia tai 

määrätä, että tietyt katteeseen kuuluvat varat 
arvostetaan niiden käyvästä arvosta poik
keavasti. 

Vastuuvelan katteen on asetuksessa sääde
tyin rajoituksin oltava: 

1) joukkovelkakirjalainoja ja muita raha- ja 
pääomamarkkina välineitä; 

2) velkasitoumuksiin perustuvia laina- ja 
muita saamisia; 

3) osakkeita ja muita tuotoltaan vaihtelevia 
omistusosuuksia; 

4) osuuksia sijoitusrahastoissa ja muissa nii
hin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä; 

5) kiinteistöjä, rakennuksia ja kiinteään 
omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, kuten nau
tinta- ja käyttöoikeuksia ja tontinvuokraoi
keuksia; osakkeita ja osuuksia kiinteistöyhtei
söissä; oikeuksia vesivoimalaitoksen käytössä 
olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoi
man käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu 
kiinnitys; rakennusaikaisia saamisia sellaiselta 
kiinteistöyhteisöltä, joka omistaa tässä kohdas
sa tarkoitettuja varoja ja jossa vakuutusyhtiöllä 
katteen haltijana on määräärnisvalta; 

6) ensi- ja jälleenvakuutusliikkeestä johtuvia 
saamisia vakuutuksenottajilta, vakuutuksenan
tajilta ja vakuutusedustajilta; 

7) verosaamisia ja muita saamisia valtioilta 
ja muilta julkisyhteisöiltä; 

8) saamisia takuurahastoilta; 
9) muita kuin 5 kohdassa tarkoitettuja ai

neellisiin hyödykkeisiin luettavia varoja; 
1 0) rahaa ja pankkisaamisia, talletuksia 

luottolaitoksissa ja muissa laitoksissa, joilla on 
oikeus vastaanottaa talletuksia; 

II) siirtosaamisia, kuten kertyneitä korkoja, 
kertyneitä vuokria ja muita tulojäämiä sekä 
menoennakoita; tai 

12) lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta 
sosiaali- ja terveysministeriön tämän vakuutus
lajin erityisluonteen johdosta hyväksymiä mui
ta eriä. 

Ministeriö voi vakuutusyhtiön pyynnöstä hy
väksyä vastuuvelan katteeksi määräajaksi mui
takin kuin 5 momentissa tarkoitettuja varoja. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
van vakuutusyhtiön on vastuuvelan lisäksi ka
tettava sosiaali- ja terveysministeriön määrää
mät muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät 
noudattaen soveltuvin osin tämän pykälän 
säännöksiä. 

Mitä I ja 2 momentissa säädetään, koskee 
myös sellaista vakuutusyhtiötä, joka harjoittaa 
yksinomaan jälleenvakuutusliikettä. 
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Ministeriö antaa tarkemmat määräykset tä
män pykälän soveltamisesta. 

3 a § 
Mitä 3 §:n 2-9 momentissa säädetään vas

tuuvelan katteesta, ei koske henkivakuutusluo
kassa 3 tarkoitettua tiettyjen sijoitusten kehi
tykseen sidottua vakuutusta (sijoitussidonnainen 
vakuutus). Näiden vakuutusten vastuuvelan ka
te on eriytettävä muun vastuuvelan katteesta. 

Sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehi
tyksen määrääviin sijoituskohteisiin saa kuulua 
sellaisia: 

1) osakkeita ja osuuksia; 
2) sitoumuksia, joilla on huonompi etuoi-

keus kuin velallisen muilla sitoumuksilla; 
3) johdannaissopimuksia; 
4) joukkovelkakirjalainoja; ja 
5) muita raha- ja pääomamarkkinavälineitä; 
joilla käydään kauppaa ETA-valtiossa tai 

siihen sosiaali- ja terveysministeriön antamien 
määräysten mukaan rinnastettavassa muussa 
valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, 
joista säädetään 3 §:n 5 momentissa tarkoite
tussa asetuksessa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevien varojen lisäk
si saa sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvon
kehityksen määrääviin sijoituskohteisiin kuulua 
muita 3 §:n 5 momentissa mainittuja varoja 
enintään ministeriön vahvistama määrä. 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
on katettava näiden vakuutusten arvonkehityk
sen määrääviin sijoituskohteisiin kuuluvin va
roin ministeriön vahvistamin sellaisin poik
keuksin, jotka eivät vaaranna vakuutettuja 
etuja tai 11 luvun mukaisten vakavaraisuusvaa
timusten täyttymistä. 

Ministeriö antaa tarkemmat määräykset sii
tä, miten vakuutusyhtiön on katettava sijoitus
sidonnaisten vakuutusten vastuuvelka. Ministe
riön antamissa määräyksissä käsitellään erityi
sesti vastuuvelan katteeseen kuuluvien varojen 
sijaintia, vakuutuksen takaisinoston ja sijoitus
kohteen vaihdon rajoittamista sekä katteen 
luetteloimista. Ministeriö voi myös tarvittaessa 
antaa määräyksiä sijoitustoiminnasta aiheutu
vien riskien hajauttamista koskevista periaat
teista, joita vakuutusyhtiön on noudatettava 
sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityk
sen määräävien sijoituskohteiden valinnassa. 

4 § 
Vakuutusyhtiöllä tilikauden päättyessä jäljel

lä olevien sijoitusten hankintameno aktivoi
daan. Rakennusten hankintameno on poistet
tava vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan. 
Sijoitusten taseeseen merkittävää hankintame
noa on alennettava tulosvaikutteisesti, jos sijoi
tuksen käypä arvo on tilikauden päättyessä sen 
hankintamenoa tai tämän momentin perusteel
la aikaisemmin tehdyillä arvonalennuksilla vä
hennettyä hankintamenoa pienempi. Jollei so
siaali- ja terveysministeriö erityisestä syystä 
toisin määrää, käyttöomaisuudeksi ja saami
seksi katsottavien sijoitusten osalta alentami
nen voidaan jättää suorittamatta, jos arvon 
alentumista on pidettävä tilapäisenä. Ar
vonalennus on palautettava tulosvaikutteisesti 
hankintamenoon siltä osin kuin sijoituksen 
käypä arvo seuraavien tilikausien päättyessä 
mahdollisesti ylittää alennetun hankintamenon. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pää
omamarkkinavälineet voidaan merkitä tasee
seen 1 momentista poikkeavana tavalla siten 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvo
paperin tai muun niihin verrattavan hyödyk
keen käypä arvo on tilikauden päättyessä 
pysyvästi hankintamenoa olennaisesti suurem
pi, voidaan taseeseen merkitä hankintamenon 
lisäksi enintään käyvän arvon ja hankintame
non erotuksen suuruinen arvonkorotus. Jos 
hyödykkeen arvoa on tilikauden aikana koro
tettu, on korotusta vastaava määrä merkittävä 
sijoitusomaisuudeksi katsottavan hyödykkeen 
osalta tuloslaskelmaan ja käyttöomaisuudeksi 
katsottavan hyödykkeen osalta taseen vastatta
viin arvonkorotusrahastoon. 

Hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai 
käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten 
ryhmästä toiseen 1-3 momentissa tarkoitetun 
tasearvon määräisenä. 

Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, 
tuloslaskelmaan merkitty arvonkorotus on oi
kaistava tulosvaikutteisesti ja arvonkorotusra
hastoon merkitty arvonkorotus on peruutetta
va. 

Arvonkorotusrahastoa saadaan käyttää ai
noastaan osakeyhtiön rahastoantiin, osakeyh
tiölain 4 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuun siirtoon osakepääomaan tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön pohjarahaston kartuttamiseen 
ja tällöinkin vain, jos rahasto on muodostunut 
käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ar-
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vonkorotuksista. Arvonkorotusta peruutettaes
sa on rahastoon merkittyä pääomaa vähennet
tävä peruutettavalla määrällä. Jos yhtiön osa
kepääomaa on korotettu tai pohjarahastoa on 
kartutettu käyttämällä hyväksi arvonkorotus
rahastoa eikä rahastoon merkittyä pääomaa 
voida pienentää peruutettavalla määrällä, on 
vastaava määrä merkittävä vapaan oman pää
oman vähennykseksi. 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkoh
taisesti sijoitusten hankintameno ja käypä arvo. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset sijoitusten käyvän arvon ja 
hankintamenon määrittämisestä sekä raken
nusten suunnitelman mukaisten poistojen esit
tämistavasta. 

4a§ 
Mitä 4 §:n 1-7 momentissa säädetään, ei 

koske sijoitussidonnaisia vakuutuksia. 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan 

katteena olevat sijoitukset on esitettävä tasees
sa erikseen arvostettuina käypään arvoon. Jos 
sijoitusten käyvän arvon ja hankintamenon 
erotus on tilikauden aikana muuttunut, on 
muutosta vastaava määrä merkittävä tuloslas
kelmaan. Taseen liitteenä on ilmoitettava sijoi
tusten hankintameno. 

8 § 
Jos taseeseen sisältyy rahalainoja vakuutus

yhtiön tai vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan 
yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenil
le taikka toimitusjohtajalle, on taseen liitteenä 
erikseen ilmoitettava niiden yhteismäärä, mikä
li se ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistaman määrän. Mitä tässä momentissa on 
sanottu, on voimassa myös rahalainoista va
kuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön muil
le osakkeenomistajille kuin vakuutusyhtiölle ja 
tytäryhtiölle. Ministeriö antaa tarkemmat mää
räykset tässä momentissa tarkoitetuista raha
lainoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöi
hin on rinnastettava tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankous
suhteessa, että toinen heistä on naimisissa 
toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Jos vakuutusyhtiö on antanut vieraan si
toumuksen vakuudeksi pantteja tai niihin ver
rattavia vakuuksia, on ne merkittävä taseen 
liitteeseen ministeriön määräämin tavoin eritel-

tyinä. Sama koskee vakuutusyhtiön antamia 
muita kuin vakuutuksiin perustuvia vas
tuusitoumuksia. 

9 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 

3) jos tilikauden poistot määriltään ja perus
teiltaan huomattavasti eroavat edellisen tilin
päätöksen poistoista, on siitä annettava perus
teltu selostus. Muutoinkin on annettava selos
tus sellaisista tilikauden tulokseen sisältyvistä 
tuotto- ja kulueristä, jotka merkittävällä tavalla 
vaikuttavat tuloksen vertailukelpoisuuteen 
edellisen tilinpäätöksen kanssa, tai jotka muul
la tavoin ovat merkitykseltään huomattavia; ja 

4) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hal
lituksen jäsenten taikka toimitusjohtajan osalta 
heidän näistä tehtävistään syntyvät tai tehdyt 
eläkesitoumukset, heille myönnetyt lainat yh
teismäärinä ja olennaiset tiedot lainojen ehdois
ta ja takaisinmaksusta. 

10 § 
Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 

liitettävä rahoituslaskelma ja emoyhtiössä 
myös konsernin rahoituslaskelma. Rahoituslas
kelmassa on annettava selvitys varojen hankin
nasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

11 luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoite

taan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön varojen 
on katsottava ylittävän yhtiön velat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset. Varat, velat 
ja sitoumukset määritellään ja arvioidaan nii
den luonne huomioon ottaen sosiaali- ja ter
veysministeriön määräämien perusteiden mu
kaisesti. 

4§ 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
van vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim
mäismäärä lasketaan 1 momentissa säädetyllä 
tavalla. Työntekijäin eläkelain vähimmäisehto
jen mukaisen työkyvyttömyys- ja työttömyys-
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eläkevakuutusliikkeen osalta noudatetaan kui
tenkin 1 momentin 2 kohdan sijasta 2 §:n 1 
momentin 1 kohtaa. Toimintapääoman vähim
mäismäärää laskettaessa yrittäjien eläkelain 
(468/69) mukainen vakuutusliike jätetään ko
konaan ottamatta huomioon, ja työntekijäin 
eläkelain mukaisesta liikkeestä otetaan huo
mioon kymmenen prosenttia. 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta vakuu
tusyhtiön takuumäärästä. Sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämin ehdoin omaan pää
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa 
vakuutusyhtiön ottama laina, jolla on huonom
pi etuoikeus kuin vakuutusyhtiön muilla si
toumuksilla. 

Puolet henkivakuutusyhtiön takuumäärästä, 
kuitenkin aina vähintään 5 §:n 2 momentin 
mukaisen määrän, on muodostuttava asetuksel
la säädettävistä eristä. 

12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen 
muu käyttö 

1 § 
Yhtiön varoja saadaan jakaa osakkaille vain 

sen mukaisesti kuin tässä laissa säädetään 
voitonjaosta, osakepääoman tai vararahaston 
alentamisen yhteydessä suoritettavista maksuis
ta ja varojen jaosta yhtiön purkautuessa. Voi
tanjaaksi ei katsota sellaista lisäetujen antamis
ta, mikä suoritetaan laskuperusteiden mukai
sesti 13 luvun tai työntekijäin eläkelain 12 a §:n 
2 momentin säännöksiä noudattaen. 

2 § 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momentissa 

ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voitonjako on 
kielletty, jos vakuutusyhtiön oma pääoma alit
taa 11 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyn 
vähimmäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin 
rinnasteta 11 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua vakuutusyhtiön ottamaa lainaa. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaista yhteismäärää laskettaessa huomioon 

ei oteta 10 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitet
tua lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa 
vakuutusyhtiötä. 

3 § 
Jos yhtiön varoja on jaettu osakkaille vakuu

tusta koskevien perusteiden vastaisesti, on 
myös soveltuvin osin noudatettava, mitä osa
keyhtiölain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. 

5 § 
Rahalainan antaminen vakuutusyhtiön tai 

vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle taik
ka toimitusjohtajalle samoin kuin vakuuden 
antaminen heidän velvoitteistaan on sallittu 
vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahviste
tun taseen osoittaman vapaan oman pääoman 
puitteissa ja edellyttäen, että lainalla tai vakuu
della on takaus, jonka on antanut ETA
valtiossa toimiluvan saanut talletuspankki, tai 
muu turvaava vakuus. Sama koskee lainan tai 
vakuuden antamista edellä mainitun henkilön 
aviopuolisolle, veljelle tai sisarelle taikka sille, 
joka on tällaiseen henkilöön suoraan yleneväs
sä tai alenevassa sukulaisuus- tai lankoussuh
teessa taikka sellaisessa lankoussuhteessa, että 
toinen heistä on naimisissa toisen veljen tai 
sisaren kanssa. 

13 luku 

Henkivakuutus 

1 § 
Henkivakuutuksella sekä vahinkovakuutus

luokkiin 1 ja 2 kuuluvilla vakuutuksilla on 
oltava 10 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen vastuuve
lan laskuperusteiden lisäksi laskuperusteet, jois
sa määrätään, miten vakuutusmaksut tai niitä 
vastaavat vakuutusturvan määrät lasketaan, 
näiden vakuutusten takaisinostoarvosta ja va
paakirja-arvosta. Vapaakirja-arvona tarkoite
taan sitä turvaa, jonka vakuutus antaa, jos 
vakuutusmaksuja ei enää makseta. 

Laskuperusteesta on käytävä myös ilmi, mi
ten vakuutetut jaetaan ryhmiin yhtiön vastuu
seen vaikuttavien tekijöiden perusteella. 

2 § 
Uusien henkivakuutusten vakuutusmaksun 

laskuperusteet on laadittava silmällä pitäen 
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vakuutettujen etujen turvaamista siten, että 
vakuutusyhtiö pystyy selviytymään kaikista 
näiden vakuutusten sille aiheuttamista velvoit
teista joutumatta käyttämään muita varoja 
kuin näiden vakuutusten vakuutusmaksuja ja 
niiden sijoittamisesta saatavia tuottoja tavalla, 
joka saattaisi vaarantaa II luvun mukaisten 
vakavaraisuusvaatimusten täyttymistä. 

3 § 
Päätettäessä lisäetujen antamisesta sellaisille 

vakuutuksille, joille on vakuutussopimuksessa 
annettu oikeus vakuutusten tuottaman ylijää
män perusteella mahdollisesti annettaviin lisä
etuihin, on kohtuullisessa määrin otettava huo
mioon sekä näille vakuutuksille annettavien 
lisäetujen kokonaismäärän että niiden jakautu
misen osalta näiden vakuutusten tuottaman 
ylijäämän määrä ja muodostumistapa. Lisäedut 
eivät saa vaarantaa yhtiön II luvun mukaan 
määräytyvien vakavaraisuusvaatimusten täyt
tymistä tai lisäetujen tason jatkuvuutta. 

Mitä I §:ssä on säädetty henkivakuutuksen 
laskuperusteista, on soveltuvin osin nouda
tettava myös annettaessa vakuutuksille lisäetu
ja. 

4 § 
Laskuperusteita, joista säädetään l §:ssä ja 

10 luvun 2 §:ssä, ei saa muuttaa siten, että 
muutos alentaisi yksittäisten vakuutusten ta
kaisinostoarvoja ilman, että vakuutuksenotta
jalle annetaan mahdollisuus lopettaa vakuutus 
nostamalla alentamaton takaisinostoarvo. Pe
rusteiden muuttaminen ei saa alentaa vakuu
tusten vapaakirja-arvoja, ellei ole kysymys sel
laisesta muutoksesta, joka aiheutuu lainsäädän
nön muuttumisesta tai siitä, että yhtiön on 
alennettava vastuuvelkaa laskettaessa käyttä
määnsä korkokantaa sosiaali- ja terveysminis
teriön alennettua vastuuvelkalaskelmissa käy
tettävän koron ylärajaa. 

I4 luku 

Vakuutusyhtiöiden valvonta 

I § 

Vakuutusyhtiön talouden valvonta myös sen 
harjoittaman 2 a luvun I §:n I momentissa ja 
8 §:n I momentissa tarkoitetun vakuutusliik
keen osalta kuuluu sosiaali- ja terveysministe
riölle. Talouden valvonta käsittää erityisesti 
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vakuutusyhtiön vakavaraisuuden, vakuutus
teknisen vastuuvelan, sen katteena olevien va
rojen sekä vahinkovakuutusluokan I8 (matka
apu) harjoittamiseen käytettävissä olevien voi
mavarojen tarkastamisen. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

tarkastaa vakuutusyhtiön ja sen sivuyhtiön 
liikettä ja muuta toimintaa. Ministeriöllä on 
oikeus suorittaa tarkastuksia vakuutusyhtiön 
tiloissa sekä osallistua niihin kokouksiin, joissa 
päätösvaltaa vakuutusyhtiöasioissa käytetään, 
ei kuitenkaan päätöksentekoon. 

Ministeriöllä on oikeus tarkastaa vakuutus
yhtiön muussa ETA -vai tiossa sijaitsevan edus
tuston toimintaa, joko itse tai edustajansa 
välityksellä, ilmoitettuaan asiasta tarkastuksen 
kohteena olevan edustuston sijaintivaltion va
kuutustarkastuksesta vastaavalle viranomaisel
le. 

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske 
vakuutusyhtiön edustustoja 2 luvun 2 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa valtiossa, ellei tämän 
valtion lainsäädännöstä muuta johdu. 

Tarkastusta varten ministeriössä voi olla 
erityisiä asiantuntijoita. Näiden palkkaedut 
vahvistaa ministeriö ja ne suoritetaan asian
omaisten yhtiöiden varoista ministeriön mää
räämällä tavalla. 

Jos siihen on erityinen syy, ministeriö voi 
ottaa haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. 
Yhtiön pyynnöstä niistä on maksutta annetta
va yhtiölle jäljennös. 

5 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa va

kuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä 
korjaamaan asian määräajassa tai kieltää yh
tiötä jatkamasta ministeriön virheellisenä pitä
mää menettelyä, jos vakuutusyhtiö ei noudata 
lakia, toimilupaansa, yhtiöjärjestystään tai so
siaali- ja terveysministeriön tämän lain nojalla 
antamia määräyksiä, jos yhtiö on käyttänyt 
hyvän vakuutustavan vastaisia menettelytapoja 
taikka jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt 
väärinkäytöksiä. 

Ministeriöllä on oikeus kieltää yhtiökokouk
sen, hallintoneuvoston tai hallituksen I mo
mentissa mainittua asiaa koskevan päätöksen 
toimeenpano. Jos päätös on jo pantu täytän
töön, ministeriö voi velvoittaa yhtiön ryhty
mään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamisek
si. 
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Edellä tässä pykälässä mainitun kehotuksen 
tai kiellon tehosteeksi ministeriö voi asettaa 
uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee maksetta
vaksi Uudenmaan lääninhallitus. 

Jollei tässä pykälässä tarkoitettua kehotusta 
tai kieltoa noudateta, ministeriö voi kieltää 
vakuutusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu. 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa 

vakuutusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen, 
jos: 

1) yhtiö ei aloita toimintaansa 12 kuukau
den kuluessa toimiluvan myöntämisestä; 

2) yhtiö ilmoittaa luopuvansa vakuutusliik
keen harjoittamisesta; 

3) yhtiö on lopettanut toimintansa yli kuu
den kuukauden ajaksi toimiluvan myöntämisen 
jälkeen; 

4) vakuutusyhtiö ei noudata tämän luvun 
5 §:ssä tarkoitettua kehotusta tai kieltoa ja 
velvoitteiden laiminlyönti on törkeä; 

5) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa mää
räajassa suorittamaan 5 b §:ssä tarkoitetussa 
taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
massa tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitel
massa esitettyjä toimenpiteitä; tai 

6) niissä olosuhteissa, joiden vallitessa toimi
lupa on annettu, on tapahtunut sellaisia muu
toksia, ettei toimilupaa enää annettaisi taikka 
jos toiminnan aloittamisen edellytykset eivät 
enää täyty. 

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoitetta
va toimiluvan rajoittamisesta tai peruuttamises
ta niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
valtioiden vakuutustarkastuksesta vastaaville 
viranomaisille, joissa yhtiö harjoittaa vakuutus
liikettä 2 a luvun 1 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 
momentin perusteella. 

5 b § 
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää

oma on pienempi kuin 11 luvun 2 §:n mukainen 
toimintapääoman vähimmäismäärä, tai henki
vakuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 4 §:n mukainen toiminta
pääoman vähimmäismäärä, on viipymättä toi
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi yhtiön taloudellisen aseman terveh
dyttämissuunnitelma. 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka 

toimintapääoma on pienempi kuin 11 luvun 
5 §:n mukainen takuumäärä, taikka vakuutus
yhtiön, jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n vähimmäisvaatimusta, on viipymättä toi
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi lyhyen aikavälin rahoitussuunnitel
ma. 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa hal

tuunsa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta 
taikka kieltää yhtiötä luovuttamasta tai pant
taamasta tällaista omaisuutta ilmoitettuaan 
asiasta niiden Euroopan talousalueeseen kuu
luvien muiden valtioiden vakuutustarkastukses
ta vastaaville viranomaisille, joissa vahinkova
kuutussopimuksen kattama riski 2 a luvun 
10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa henkivakuu
tuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, jos henki
vakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, se 
oikeushenkilön toimipaikka, johon sopimus 
liittyy, sijaitsee, jos: 

1) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutettu; 
2) vakuutusyhtiö ei täytä 10 luvun 3 tai 3 

a §:n vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia; 
3) vakuutusyhtiö ei täytä tämän luvun 5 

b §:n 2 momentissa mainittuja 11 luvussa yh
tiön toimintapääomalle ja omalle pääomalle 
asetettuja vaatimuksia; sekä 

4) vakuutusyhtiö ei enää täytä tämän luvun 
5 b §:n 1 momentissa mainittuja 11 luvussa 
yhtiön toimintapääomalle asetettuja vaatimuk
sia ja ministeriöllä on aihetta olettaa yhtiön 
taloudellisen tilan edelleen heikkenevän tai jos 
ministeriö katsoo yhtiön olevan joutumassa 
tällaiseen tilaan. 

Ministeriö voi pyytää niitä ETA-valtioiden 
vakuutustarkastuksesta vastaavia viranomaisia, 
joissa yhtiö harjoittaa vakuutusliikettä 2 a 
luvun 1 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 momentin 
perusteella, ryhtymään kotivaltiossaan 1 mo
mentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

7 § 

Lausunnon antamista varten pidetään so
siaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston 
osastopäällikön tai hänen määräämänsä virka
miehen johdolla kokous. 

8 § 
Asiantuntijoiden on annettava lausunto esi

tyksestä, joka koskee vakuutusyhtiölainsäädän-
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nön muuttamista, tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen perusteella annettavia tar
kempia määräyksiä taikka 14 luvun 4 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen erityisten asiantunti
joiden toimeenottamisessa noudatettavia peri
aatteita. 

Ministeriö voi kuulla asiantuntijoita muussa
kin kuin 1 momentissa mainitussa asiassa. 

14 a luku 

Kilpailun turvaaminen 

2 § 

Vakuutusyhtiöiden valvonnassa sosiaali- ja 
terveysministeriön on otettava huomioon myös 
kilpailun vaatimukset. 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

1 § 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka 
toimintapääoma on pienempi kuin 11 luvun 
5 §:n mukainen takuumäärä, taikka vakuutus
yhtiön, jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n vähimmäisvaatimusta, on asetettava selvi
tystilaan ja purettava, jollei edellä mainittuja 11 
luvussa asetettuja vaatimuksia ole täytetty kol
men kuukauden kuluessa siitä, kun asia ilmoi
tettiin yhtiökokoukselle. Ministeriöllä on kui
tenkin oikeus pidentää määräaikaa enintään 
vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja näin vaaran
neta. 

14 § 
Jos sopimusta vakuutuskannan luovuttami

sesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yhtiötäkään 
ole perustettu kahden vuoden kuluessa selvitys
tilan alkamisesta, tulee sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määrätä se ajankohta, jolloin vakuu
tukset lakkaavat olemasta voimassa. Tämän 
jälkeen on erityisen selvityspesän omaisuus, 
jollei toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaet
tava niille, joilla vakuutussopimuksen perus
teella on siihen oikeus, heidän vastuuvelka
osuuksiensa suhteissa. Mikäli kuitenkin on 

kysymys lakisääteistä eläkevakuutusliikettä 
harjoittavasta vakuutusyhtiöstä, erityisen selvi
tyspesän omaisuus on käytettävä sosiaali- ja 
terveysministeriön määräämällä tavalla niihin 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, että sa
manlainen eläketurva järjestetään toisessa va
kuutusyhtiössä. Tällöin on ensisijaisesti pyrit
tävä pienentämään työntekijäin eläkelain 12 §:n 
4 momentin soveltamisesta aiheutuvia kustan
nuksia. 

16 luku 

Sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen 

3 § 

Jos luovutettavaan vakuutuskantaan sisältyy 
vakuutussopimuksia, jotka on tehty 2 a luvun 
1 §:n 1 momentissa tai 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun sijoittautumisoikeuden tai palvelu
jen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella, 
ministeriön on ennen suostumuksen antamista 
hankittava suostumus sen muun ETA-valtion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalta viranomai
selta, jossa vahinkovakuutussopimuksen katta
ma riski 2 a luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai 
jossa henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaises
ti tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oikeus
henkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, johon 
sopimus liittyy, sijaitsee. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty 2 a luvun 6 §:ssä tarkoitetusta edustustos
ta käsin, ministeriö on ennen suostumuksen 
antamista annettava edustuston sijaintimaan 
vakuutustarkastuksesta vastaavalle viranomai
selle mahdollisuus tulla kuulluksi vakuutuskan
nan luovuttamisesta. 

5 a § 
Vakuutusyhtiö voi sosiaali- ja terveysminis

teriön suostumuksella luovuttaa 2 a luvun 1 §:n 
1 momentissa tai 8 §:n 1 momentissa tarkoite
tun sijoittautumisoikeuden tai palvelujen va
paan tarjoamisen oikeuden perusteella tehtyjen 
vakuutussopimusten vakuutuskannan tai osan 
siitä ulkomaiselle vakuutusyhtiölle, jonka koti
paikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvas
sa valtiossa (ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö). 

Ennen suostumuksen antamista ministeriön 
on hankittava vastaanottavan yhtiön kotival-
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tion vakuutustarkastuksesta vastaavan viran
omaisen vahvistus siitä, että vastaanottavana 
yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huo
mioon ottaen riittävä toimintapääoma sekä 
suostumus sen ETA-valtion vakuutustarkas
tuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa va
hinkovakuutussopimuksen kattama riski 2 a 
luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa henki
vakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, jos 
henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, se 
oikeushenkilön toimipaikka, johon sopimus 
liittyy, sijaitsee. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty edustustosta käsin, ministeriön on ennen 
suostumuksen antamista annettava edustuston 
sijaintimaan vakuutustarkastuksesta vastaaval
le viranomaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi 
vakuutuskannan luovuttamisesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä 1, 3 ja 5 §:ssä sääde
tään, kuitenkin siten, että 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu kuulutus julkaistaan luovuttavan 
yhtiön kustannuksella. 

5 b § 
Vakuutusyhtiö voi, jos sosiaali- ja terveysmi

nisteriö katsoo siihen olevan erityistä syytä, 
luovuttaa muun kuin 5 a §:ssä tarkoitetun 
vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle va
kuutusyhtiölle tai vastaanottaa vakuutuskan
nan tai sen osan ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä. 

Asetuksella voidaan 1 momentista poiketen 
säätää vahinkovakuutusyhtiön oikeudesta luo
vuttaa vakuutuskanta tai sen osa ulkomaiselle 
ETA-vakuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on 2 
luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtios
sa, ja vastaanottaa vakuutuskanta tai sen osa 
tällaiselta yhtiöltä. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä 1, 3 ja 5 §:ssä sääde
tään, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myön
nä tästä poikkeusta. 

5 c § 
Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kol

men kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
saapunut vastaanottajalle, saanut vastausta nii
den ETA-valtioiden vakuutustarkastuksesta 
vastaaviita viranomaisilta, joilta ministeriö on 
3 §:n 4 momentin tai 5 a §:n 2 momentin nojalla 
pyytänyt vahvistusta tai suostumusta tai joille 
ministeriö on 3 §:n 5 momentin tai 5 a §:n 3 

momentin nojalla antanut mahdollisuuden tul
la kuulluksi, katsotaan näiden vahvistaneen 
vastaanottavan yhtiön toimintapääoman riittä
vyyden tai antaneen suostumuksen tai myön
teisen lausunnon vakuutuskannan luovuttami
seen. 

17 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 § 
Jos vahinkoa on aiheutettu rikkomalla tätä 

lakia tai vakuutusta koskevia perusteita, on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiö
lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetun 
vahingon korvaamisesta säädetään osakeyhtiö
lain 15 luvun 1 ja 3 §:ssä. 

Joka 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

5 § 

6) sosiaali- ja terveysministeriön 3 luvun 
4 §:n 1 momentin nojalla antaman kiellon 
vastaisesti hankkii osakkeita tai takuuosuuksia; 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta sak
koon. 

6 § 
Joka tässä laissa säädettyjä tehtäviä täyttä

essään tai yhtiön muun kuin tämän lain mu
kaisen toimielimen jäsenenä taikka 2 momentin 
nojalla on saanut tietää vakuutusyhtiön tai 
jonkun muun taloudellista asemaa taikka jon
kun henkilön terveydentilaa koskevan seikan 
taikka liike- tai ammattisalaisuuden, on velvol
linen pitämään sen salassa, jollei se, jonka 
hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, an
na suostumustaan sen ilmaisemiseen. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
vakuutusyhtiöllä ja sosiaali- ja terveysministe
riöllä on oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden 
piiriin kuuluvia tietoja syyttäjä- ja esitutkinta
viranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, rahoi
tustarkastukselle, muulle rahoitusmarkkinoita 
valvovalle viranomaiselle, muualla laissa edellä 
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mainittujen tietojen saantiin oikeutetulle viran
omaiselle sekä muussa ETA-valtiossa vakuu
tustarkastuksesta vastaavalle tai rahoitustoi
mintaa valvovalle viranomaiselle ja viranomai
selle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutus
yhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn 
sekä, jos annettavat tiedot muussa kuin ETA
valtiossa kuuluvat tässä pykälässä tarkoitetun 
salassapitovelvollisuuden piiriin, tämän valtion 
vakuutustoimintaa valvovalle viranomaiselle. 
Lisäksi vakuutusyhtiöllä ja sosiaali- ja terveys
ministeriöllä on oikeus luovuttaa vakuutussa
laisuuden piiriin kuuluvia tietoja vakuutusyhti
ön tai vakuutusyhtiön kanssa samaan konser
niin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen ti
lintarkastajalle. 

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, 
sosiaali- ja terveysministeriö voi käyttää tämän 
pykälän mukaisen vakuutussalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja vain: 

1) tarkistaakseen, että vakuutustoiminnan 
aloittamisen edellytykset on täytetty; 

2) vakuutusyhtiöiden toiminnan, erityisesti 
vakuutusteknisen vastuuvelan, toimintapää
oman, hallinto- ja kirjanpitomenettelyn sekä 
sisäisen tarkastustoiminnan valvontaan; 

3) pakotteiden asettamiseen; sekä 
4) ministeriön päätöksistä tehtyihin valituk

siin vastaamiseen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi luovuttaa 

muiden ETA-valtioiden viranomaisilta taikka 
muussa ETA-valtiossa suoritetussa tarkastuk
sessa saatuja tietoja edelleen, ellei tiedon anta
nut viranomainen tai sen valtion vakuutustar
kastuksesta vastaava viranomainen, jossa tar
kastus on suoritettu, ole antanut siihen nimen
omaista lupaa. 

6a§ 
Joka luvattomasti ilmaisee 6 §:n 1 momentis

sa tarkoitettuja tietoja, on tuomittava, jollei 
teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta, vakuutussa
laisuuden luvattomosta ilmaisemisesta sakkoon. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä l 
momentissa mainitusta rikoksesta, ellei asian
omistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen 
pantavaksi. 

6 c § 
Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, va

kuutusyhtiön on ennen liiketoimen loppuun 
suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen teke
minen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, vii-

pymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen il
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
sillä on syytä epäillä siltä pyydettyihin palve
luihin käytettävien varojen laillista alkuperää. 
Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa ilmoituk
sen kohteelle. Ministeriöllä on oikeus rekiste
röidä ilmoitukset ja niistä ilmenevät tiedot. 
Tietoja saa käyttää ja luovuttaa vain tämän 
pykälän 3 momentissa tarkoitetun rikollisen 
toiminnan vastustamiseen. 

8 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten vakuutusyhtiöllä on oltava 
vakuutusmatemaatikko. Vakuutusmatemaati
kon tehtävistä säädetään asetuksella ja vakuu
tusmatemaatikon kelpoisuusehdot määrää so
siaali- ja terveysministeriö. 

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

2. Vakuutusyhtiöihin, joille on ennen tämän 
lain voimaantuloa myönnetty lupa harjoittaa 
vakuutusliikettä, sovelletaan mainitun ajankoh
dan jälkeen tätä lakia. 

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

4. Vakuutusyhtiöllä, joka on toiminnassa 
tämän lain tullessa voimaan, on sosiaali- ja 
terveysministeriön pitämään toimiluparekiste
riin merkityn toimiluvan mukainen oikeus va
kuutusliikkeen harjoittamiseen. Jos vakuutus
yhtiön toiminta-alue on voimassa olevan toi
miluvan mukaan maantieteellisesti rajoitettu, 
on vakuutusyhtiöllä tämän lain voimaantulon 
jälkeen kuitenkin oikeus harjoittaa vakuutuslii
kettä siten kuin tämän lain 2 luvun 2 §:n 2 ja 3 
momentissa säädetään. 

5. Vakuutusyhtiöiden on kolmen kuukauden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta lähetettävä 
sosiaali- ja terveysministeriöön selvitys vakuu
tusyhtiön ulkomailla sijaitsevista edustustoista 
ja tytäryrityksistä. 

6. Mitä vakuutusyhtiölain muuttamisesta 9 
päivänä elokuuta 1993 annetun lain (752/93) 
voimaantuloa koskevien säännösten 6 ja 12 
momentissa säädetään vakuutusta koskevien 
perusteiden vahvistamisesta, ei sovelleta tämän 
lain tultua voimaan. 

7. Tämän lain 10 luvun 1, 4, 4 a §, 8 ja 9 §:n 
säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran sil-
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tä tilikaudelta, joka päättyy 31 päivänä joulu
kuuta 1995, pidettävään kirjanpitoon. 

8. Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisen 
painavista syistä antaa sellaiselle yksinomaan 
jälleenvakuutusliikettä harjoittavalle vakuutus
yhtiölle, joka on toiminnassa tämän lain tulles
sa voimaan, luvan poiketa määräajaksi tämän 
lain 10 luvun 3 §:n 2 momentin vaatimuksis
ta. 

9. Mikäli lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittava vakuutusyhtiö on asetettu selvitystilaan 
ennen tämän lain voimaantuloa, erityisen sel
vityspesän omaisuus on jaettava lakisääteisten 
eläkevakuutusten kannan ja muun vakuutus
kannan kesken ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleen 15 luvun 14 §:n 1 momentin 
mukaisesti. Tämän jaon jälkeen erityisen selvi
tyspesän omaisuuteen sovelletaan tätä lakia. 
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2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 4 i §ja 12 §:n 1 

momentin 2 kohta ja 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 i § 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (612/91), 12 §:n 1 

momentin 2 kohta 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (979/93) ja 5 momentti 16 
päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (639/66), 

muutetaan 3 §, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 a ja 13 §, 13 a §:n 3 momentti ja 13 b §:n 
4momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 14 päivänä toukokuuta 1976, 28 päivänä 
joulukuuta 1990 ja 9 päivänä elokuuta 1993 annetuilla laeilla (389/76, 1347/90 ja 753/93), 12 §:n 
edellä oleva väliotsikko 9 päivänä helmikuuta 1962 annetussa laissa (135/62), 12 a § muutettuna 
18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (50/85) ja mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 
annetulla lailla, 13 a §:n 3 momentti muutettuna 30 päivänä syyskuuta 1994 annetulla lailla 
(846/94) sekä 13 § ja 13 b §:n 4 momentti mainitussa 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa 
laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 3 aja 12 c § seuraavasti: 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee työn

antajana olla eläkevakuutus kotimaisessa va
kuutusyhtiössä tai vakuutuskassalain (1164/92) 
mukaisessa määrätyn työnantajan tai määrät
tyyn työnantajaryhmään kuuluvien yritysten 
palveluksessa olevia työntekijöitä varten perus
tettavassa eläkekassassa taikka työnantajana 
on oltava eläkesäätiölain (469/55) mukainen 
eläkesäätiö. Jos säätiön toimintapiiriin tulisi 
pysyvästi kuulumaan vähemmän kuin 
300 työntekijää, eläkkeet on kuitenkin turvat
tava vakuuttamalla. Vakuutusyhtiö ei saa kiel
täytyä antamasta tai pitämästä voimassa yh
tiöltä haettua eläkevakuutusta siltä osin kuin se 
ei ylitä tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja 
täyttävää eläketurvaa. Keskinäinen vakuutus
yhtiö voi kuitenkin kieltäytyä antamasta va
kuutusta, jos vakuutuksen hakijaa ei yhtiöjär
jestyksen mukaan voida hyväksyä yhtiön osak
kaaksi. 

Tämän lain mukaista toimintaa harjoittavia 
vakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä 
kutsutaan jäljempänä eläkelaitoksiksi. Eläkelai
tosten yhteisiä asioita hoitaa, siten kuin jäljem
pänä säädetään, eläketurvakeskus. 

Vakuutusyhtiöllä on oltava tämän lain mu
kaisen toiminnan harjoittamista varten valtio
neuvoston antama toimilupa. Valtioneuvoston 
on myönnettävä vakuutusyhtiölle toimilupa, 
jos aiotun vakuutusliikkeen tai vakuutusyhtiö
lain 2 luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 

vakuutusyhtiön osakkaiden ei katsota vaaran
tavan eläkevakuutustoiminnan tervettä kehitys
tä, jos vakuutusyhtiön johto täyttää sille va
kuutusyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja jos vakuutusyhtiön 
osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto 
yhteensä (peruspääoma) on vähintään 
30 000 000 markkaa. Valtioneuvosto voi liittää 
toimilupaan ehtoja. 

Tässä laissa tarkoitetun vakuutusliikkeen 
harjoittamiseen toimiluvan saanut vakuutusyh
tiö ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin tämän lain ja yrittäjien eläkelain mukaista 
toimintaa ja siihen suoranaisesti liittyvää jäl
leenvakuutusta. Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk
sessä on mainittava, mitä vakuutusta yhtiöllä 
on oikeus harjoittaa. 

Edellä 3 momentissa säädettyä markkamää
rää voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hin
tatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

3 a § 
Eläketurvan ehdot ja perusteet hyväksyy 

sosiaali- ja terveysministeriö. Niihin ei ilman 
erityistä syytä saa hyväksyä eroja, jotka ovat 
omiaan vaikeuttamaan eläkelaitosten tämän 
lain mukaisten yhteisten asioiden hoitamista. 
Ministeriö voi erityisestä syystä hyväksyä myös 
ehdot, jotka eivät jonkin tai joidenkin etujen 
osalta täytä tämän lain mukaisia vähimmäis
vaatimuksia, jos ehtojen mukaisen eläketurvan 
kokonaisuutena voidaan katsoa raha-arvoltaan 
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vastaavan ainakin sanottua vähimmäisturvaa, 
kuitenkin siten, että eläkkeen määrää ei voida 
hyväksyä pienemmäksi kuin jäljempänä 5 §:n 
1 momentissa säädetään. 

Jos työntekijällä on oikeus saada eläkettä 
kahden tai useamman työsuhteen perusteella, 
hänen oikeutensa eläkkeeseen määräytyy kun
kin työsuhteen osalta viimeiseen työsuhteeseen 
liittyvien ehtojen mukaisesti. Mikäli eläketur
van pääoma-arvo tällöin huomattavasti muut
tuisi, muutetaan sen estämättä, mitä 1 momen
tissa säädetään, eläkkeen määrä siten, että 
alkuperäinen pääoma-arvo säilyy. Jos kuiten
kin työntekijä siirtyy merimieseläkelain mukai
selle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 60 
vuoden ikää, tämän lain mukainen eläke myön
netään vanhuuseläkkeenä merimieseläkelain 
mukaisessa eläkeiässä, jos merimieseläkelain 
mukainen eläkeikä on alempi kuin 60 vuotta, ja 
varhennettuna vanhuuseläkkeenä, jos meri
mieseläkelain mukainen eläkeikä on vähintään 
60 vuotta. 

Eläkkeistä aiheutuva vastuu 
ja sitoumukset 

12 § 

12 a § 
Tämän lain mukaista toimintaa harjoittavan 

vakuutusyhtiön tai eläkekassan on haettava 
vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteil
le sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Elä
kesäätiön eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja 
terveysministeriön määräämien perusteiden 
mukaisesti. 

Vakuutusmaksun, vastuuvelan ja eläkevas
tuun perusteet on laadittava silmällä pitäen 
ensisijaisesti vakuutettujen etujen turvaamista 
ottaen kuitenkin huomioon, mitä 12 §:ssä sää
detään eläkkeistä aiheutuvan vastuun ja kulu
jen jakaantumisesta. Perusteet vakuutukseen 
liittyville sellaisille lisäeduille, joihin vakuutus
yhtiö ei ole vakuutussopimuksessa sitoutunut, 
on laadittava silmällä pitäen ensisijaisesti nii
den kohtuullisuutta. 

Vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen makset
tava osuus 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa 
sekä 4 momentissa tarkoitetuista kuluista ote
taan huomioon vuosittain sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistamien perusteiden mukaan 
eläkevakuutuksen maksun suuruutta määrättä
essä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamin 
ehdoin ja vahvistamin perustein voidaan kui-

tenkin käyttää myös ennakolta rahastoivaa 
menetelmää mainittujen kulujen suorittamista 
varten. Sama koskee myös eläkesäätiön eläke
vastuun laskemista. 

Jos vastuuvelan perusteita muutetaan siten, 
että vastuun määrä pienenee, käytetään vapau
tuvat varat 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettuihin kustannuksiin sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistamien perusteiden mukaises
ti. Jos kuitenkin on kysymys 11 §:n mukaisista 
lisäeduista, erotus on siirrettävä vakuutusyhtiö
lain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
2 momentin mukaisia lisäetuja varten muodos
tettuun vastuuseen, jollei erityisestä syystä ole 
katsottava, että vapautuvat varat on käytettävä 
1 virkkeessä tarkoitetulla tavalla. 

12 c § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieselä
kelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle se
kä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelai
tokselle työttömyys- ja koulutusajan huomioon 
ottamisesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peit
tämiseksi tulee työttömyyskassalaissa (603/84) 
tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan 
suorittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministe
riön asettamassa määräajassa eläketurvakes
kukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuu
tusmaksuna arvion mukaan kertyy sama mää
rä, joka saataisiin, jos 7 b §:n 1 momentin 1--3 
kohdassa tarkoitettua etuutta vastaaviita päi
viltä suoritettaisiin tämän lain mukaista keski
määräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. 
Tällöin vakuutusmaksun perusteena olevana 
palkkana käytetään sitä työansiota, jonka ar
vioidaan vastaavan 7 b §:n 1 momentin 1 koh
dassa tarkoitetun etuuden perusteena olevaa 
keskimääräistä palkkaa. Eläketurvakeskuksen 
ja työttömyyskassojen keskuskassan yhteisestä 
esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuu
tusmaksun ennakkoa. 

Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelai
toksille sosiaali- ja terveysministeriön eläketur
vakeskuksen esityksestä vahvistamien perustei
den mukaan. 
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13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

vahvistaa työnantajan kustannettava vakuutus
yhtiölle tai eläkekassalle suoritettava eläkeva
kuutusmaksun osa alemmaksi kuin 12 a §:ssä ja 
vakuutuskassalaissa säädetään, jos vastuuvelan 
katteeseen näin syntyvän vajauksen täyttämi
seksi asetetaan pankkitakaus, luottovakuutus 
tai varmuudeltaan näihin verrattava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymä muu vakuus. 

13 a § 

Vuosille 1995-1998 vahvistettavaa tämän 
lain mukaisen eläkevakuutusmaksun suuruutta 
määrättäessä otetaan tässä pykälässä tarkoite
tut eläkelaitosten kulut huomioon siten kuin 
12 a §:n 3 momentissa säädetään. 

13 b § 

Jolleivät tässä pykälässä tarkoitetun luotto
vakuutusliikkeen varat riitä kattamaan liik
keestä eläketurvakeskukselle aiheutuneita kulu
ja, eläkelaitokset vastaavat puuttuvasta mää
rästä 31 päivään joulukuuta 2005 yhteisesti 
tämän lain vähimmäisehtojen mukaista vakuu
tusta koskevan toimintansa laajuutta vastaa
vassa suhteessa niiden perusteiden mukaisesti, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
eläketurvakeskuksen esityksestä. Nämä eläke
laitosten kulut otetaan huomioon eläkevakuu-

11 341394P 

tusmaksun suuruutta määrättäessä siten kuin 
12 a §:n 3 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Vakuutusyhtiö, joka tämän lain tullessa voi
maan harjoittaa tämän lain tai yrittäjien eläke
lain mukaista toimintaa, ei saa tämän lain 
voimaantulon jälkeen antaa muita vakuutuksia 
kuin edellä mainituissa laeissa tarkoitettuja 
vakuutuksia ja niihin suoranaisesti liittyviä 
jälleenvakuutuksia. 

Sellaisen tämän lain 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun vakuutusyhtiön, joka on toiminnas
sa tämän lain tullessa voimaan, on saatettava 
toimintansa tämän lain mukaiseksi viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu
losta. Yhtiön on sanotun määräajan loppuun 
mennessä haettava sosiaali- ja terveysministe
riön vahvistus tämän lain vaatimalle yhtiöjär
jestyksen muutokselle ja ilmoitettava muutos 
rekisteröimistä varten kolmen kuukauden ku
luessa ministeriön antamasta päätöksestä. 

Jollei yhtiö ole noudattanut 3 momentin 
säännöksiä, yhtiölle annettu tämän lain 3 §:n 3 
momentissa tarkoitettu erityinen toimilupa on 
rauennut. 

Vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriin on 3 
momentissa tarkoitettujen vakuutusyhtiöiden 
kohdalle tehtävä merkintä tämän lain 3 §:n 4 
momentissa säädetystä toiminnan rajoituksesta 
tai erityisen toimiluvan raukeamisesta. 
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3. Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, 5 c §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 11 §:n 2 ja 3 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (879/94), 
5 c §:n 2 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (560/93), 10 §:n 3 momentti 22 
päivänä marraskuuta 1963 annetussa laissa (526/63), 11 §:n 2 momentti 17 päivänä tammikuuta 
1991 annetussa laissa (53/91) ja 11 §:n 3 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa 
(613/91), sekä 

lisätään lakiin uusi 11 a §, seuraavasti: 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksissa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1, 3 ja 
5 momentissa, 4 a--4 d, 4 f--4 h ja 
4 j--4 n §:ssä, 5 §:n 6 momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 
8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b 
ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momentissa, 15 a, 15 b, 16, 
17, 17a, 17b, 18, 19a-19d, 20, 21, 
21 a--21 f, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

5 c § 

Jos perhe-eläke myönnetään sellaisen edun
jättäjän jälkeen, joka kuollessaan ei saanut 
eläkettä, pidetään 1 momenttia ja 7 §:n 1 
momenttia sovellettaessa sairauden, vian tai 
vamman alkamispäivänä kuolinpäivää, jollei 
edunsaaja muuta selvitä. 

10 § 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 

järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peit
tämiseen tarvittavat varat työeläkekassan on 
kirjattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien perusteiden mukaisesti vastuuvelkana, 
joka käsittää myös 9 §:n 1 momentin 3 kohdas
sa tarkoitetut menot siihen määrään asti kuin 
kassan ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin 
tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. 

11 § 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta mo
nipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin 
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus
yhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

11 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten työeläkekassalla on oltava 
vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä 
vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Työeläkekassan on valittava tämän lain mu
kainen vakuutusmatemaatikko vuoden kulues
sa lain voimaantulosta. 
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4. 
Laki 

eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 7 §:n 3 momentti, 7 a §:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 7 a §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

( 561/93) ja 9 §:n 2 momentti 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa ( 54/91 ), sekä 
lisätään 9 §:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä tammikuuta 

1991 annetulla lailla, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 

7 § 

Eläkekassan on kirjattava 2 momentissa tar
koitetun eläketurvan järjestämisestä johtuvien 
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien pe
rusteiden mukaisesti vastuuvelkana, joka käsit
tää myös työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitetut menot siihen 
määrään asti kuin eläkekassan ne tulot, joita ei 
ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät 
mainittujen menojen peittämiseen. 

7 a § 

Työnantaja vastaa esiintyvien taiteilijoiden 
eläkekassalle myös työntekijöiden eläkemak
susta. 

9 § 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu-

tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta mo
nipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin 
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus
yhtiölain (1062179) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

9 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten esiintyvien taiteilijoiden elä
kekassalla on oltava vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä 
vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan on va
littava tämän lain mukainen vakuutusmate
maatikko vuoden kuluessa lain voimaantulos
ta. 
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5. Laki 
yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 9 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1436/91), 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 10 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1655/93) ja 17 §:n 1 momentti 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (881/94), sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy nyt kumotun 4 momentin 

tilalle uudeksi 4 momentiksi, seuraavasti: 

2 § 
Yrittäjä on velvollinen ottamaan 1 §:n 1 mo

mentissa tarkoitetun vakuutuksen tämän lain 
mukaista eläketurvaa varten työntekijäin elä
kelain mukaista toimintaa harjoittavasta eläke
laitoksesta tai sellaisesta vakuutuskassalain 
(1164/92) mukaisesta eläkekassasta, joka har
joittaa yksinomaan tässä laissa tarkoitettua 
toimintaa. 

9 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläke
laitoksen esityksestä vakuutusmaksun perus
teet. 

10 § 
Tämän lain mukaisesta vakuutusmaksusta 

lisätään vakuutusmaksuvastuuseen se osa, jota 
ei tarvita kohtuullisiin hoitokuluihin. Vakuu
tusmaksuvastuuseen lisätään myös vastaavien 
sijoitusten tuotto. Vastuusta vähennetään elä
kelaitoksen osuus tämän lain mukaisista eläk
keistä ja muista etuuksista. 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksuvastuidensa suh
teessa. Vakuutusmaksuvastuita määrättäessä ei 
tällöin kuitenkaan oteta huomioon niitä mak
samatta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on 
jätetty ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu 
konkurssissa. Vakuutusmaksuvastuita määrät
täessä ei myöskään oteta huomioon sellaisia 
maksamatta olevia vakuutusmaksuja, jotka si
sältyvät yrityksen saneerauksesta annetussa 
laissa (47/93) tarkoitettuun saneerausohjelmaan 
tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa (57/93) tarkoitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjeste-

lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeis
sa säädettyjä periaatteita. Jos näin määrätty 
vakuutusmaksuvastuu ei riitä edellä tarkoitet
tuihin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio 
suorittaa puuttuvan osan. Valtion tulee, sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään, suorittaa 
kunakin vuonna ennakkona määrä, joka vas
taa valtion osuutena suoritettavaksi arvioitua 
määrää. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vas
tuuvelan laskuperusteet, joiden mukaan laske
taan 1 momentissa tarkoitetut kohtuulliset hoi
tokulut sekä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu 
sijoitusten tuotto. Ministeriö antaa myös tar
kemmat ohjeet tämän pykälän soveltamisesta. 

11 § 
Yrittäjällä on oikeus sosiaali- ja terveysmi

nisteriön vahvistamin ehdoin ja perustein jär
jestää itselleen ja omaisilleen eläketurva, joka 
on tämän lain edellyttämää eläketurvaa parem
pi. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 
momentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §:ssä, 
5 §:n 1 ja 3-6 momentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 
8 a-8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 
momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 
momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä sää
detään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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6. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 11 §:n 

1 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa 

(259/81) ja 19 §:n 1 momentti 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (882/94), sekä 
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä marraskuuta 1993 

annetulla lailla (983/93), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 
6 momentiksi, sekä 17 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä 
huhtikuuta 1981 annetulla lailla, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 

10 § 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on kirjat
tava sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaisesti vastuuveikana tä
män lain mukaisen eläketurvan järjestämisestä 
johtovien tulevien menojen peittämiseen tarvit
tavat varat siihen määrään asti, johon eläkelai
toksen ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin 
tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. 

11§ 
Maatalousyrittäjällä on oikeus sosiaali- ja 

terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja pe
rustein järjestää itselleen ja omaisilleen eläke
turva, joka on tämän lain edellyttämää eläke
turvaa parempi. Vakuutusmaksu tässä tarkoi
tetusta lisäedusta voidaan suorittaa myös ker
tamaksuna. 

17 § 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta mo
nipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin 
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus
yhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

17 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten maatalousyrittäjien eläkelai
toksella on oltava vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä 
vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on eläkelaitoksen tehtävä ilmoitus so
siaali- ja terveysministeriölle. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 a, 4, 
4 a --4 h, 4 j--4 n §:ssä, 5 §:n 1 ja 3-6 mo
mentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 aja 
10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 
momentin 5 kohdassa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on valit
tava tämän lain mukainen vakuutusmatemaa
tikko vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
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7. 
Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 56§ sekä 
lisätään lakiin uusi 64 c § seuraavasti: 

56§ 
Eläkekassan varat on pääasiallisesti ja mikäli 

mahdollista sijoitettava Suomen kauppalaivas
ton ja kauppamerenkulun kehittämistä palve
leviin tarkoituksiin. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoi
tusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muu
tettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta mo
nipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin 
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin vakuutus
yhtiölain (1062179) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa ne 
suuntaviivat, joita hallituksen on noudatettava 
varojen sijoittamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

64 c § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten merimieseläkekassalla on ol
tava vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä 
vakuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Merimieseläkekassan on valittava tämän lain 
mukainen vakuutusmatemaatikko vuoden ku
luessa lain voimaantulosta. 
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8. 
Laki 

tapaturmavakuutuslain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 29 § seuraavasti: 

29 § 
Vain sellaisella kotimaisella vakuutusyhtiöl

lä, joka on saanut valtioneuvostotta siihen 
toimiluvan, on oikeus myöntää tässä laissa 
tarkoitettuja vakuutuksia. Valtioneuvoston on 
myönnettävä toimilupa, jos aiotun vakuutus
liikkeen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen vakuutusyhtiön 
osakkaiden ei katsota vaarantavan lakisäätei
sen tapaturmavakuutustoiminnan tervettä ke
hitystä, jos vakuutusyhtiön johto täyttää sille 
vakuutusyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja jos vakuutusyhtiön 
osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto 
yhteensä (peruspääoma) on vähintään 
14 000 000 markkaa. 

Mitä vakuutusyhtiölain (1062/79) 2 luvun 5 
a §:ssä ja 14 luvun 5 a §:ssä säädetään sosiaali
ja terveysministeriöstä, koskee soveltuvin osin 
valtioneuvostoa, kun kyse on lakisääteistä ta
paturmavakuutusta koskevasta toimiluvasta. 

Tämän pykälän 1 momentissa säädettyä 
markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa 
yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä 
vastaavasti. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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9. Laki 
vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vakuutuksenvälittäjistä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (251193) 6 §ja 15 §:n 

5 momentti, 
muutetaan lain 2 §, 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 21 §:n 1 momentti; sekä 
lisätään lakiin uusi 20 a § seuraavasti: 

2 § 

Toimipaikka 

Vakuutuksenvälittäjänä on oltava liiketoi
mintaansa varten kiinteä toimipaikka Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

5 § 

Vakuutuksen välittäjärekisteriin 
merkittävät tiedot 

Vakuutuksenvälittäjärekisteriin on merkittä
vä: 

1) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn 
luonnollisen henkilön täydellinen nimi, kansa
laisuus, asuinpaikka, sen toimipaikan osoite, 
josta käsin vakuutuksenvälitystoimintaa harjoi
tetaan, sekä, jos henkilö välittää vakuutuksia 
yksinomaan 4 §:ssä tarkoitetun yhteisön lu
kuun, yhteisön toiminimi; 

2) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn yh
teisön toiminimi, kotipaikka, sen toimipaikan 
osoite, josta käsin vakuutuksenvälitystoimintaa 
harjoitetaan, sekä liikkeen vastaavan hoitajan 
täydellinen nimi, kansalaisuus ja asuinpaikka; 

20 a § 

Asiakkaiden tunnistaminen 

Vakuutuksenvälittäjän on todettava asiak
kaansa henkilöllisyys sellaisissa asiakassuhteis-

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994 

sa, joista sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmat määräykset. Jos on todennäköistä, 
että asiakas toimii toisen henkilön lukuun, 
tunnistaminen on vakuutuksenvälittäjän käy
tettävissä olevin keinoin ulotettava myös tähän 
henkilöön. Tunnistamistiedot tai viitetiedot 
tunnistamiseen käytetyistä asiakirjoista on säi
lytettävä luotettavana tavalla vähintään viiden 
vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. 

21 § 

Epäilyttävät liiketoimet 

Sen estämättä, mitä 19 §:ssä säädetään, va
kuutuksenvälittäjän on ennen liiketoimen lop
puun suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen 
tekeminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, 
viipymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen 
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
hänellä on syytä epäillä häneltä pyydettyihin 
palveluihin käytettävien varojen laillista alku
perää. Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa 
ilmoituksen kohteelle. Ministeriöllä on oikeus 
rekisteröidä ilmoitukset ja niistä ilmenevät tie
dot. Tietoja saa käyttää ja luovuttaa vain 
tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetun rikol
lisen toiminnan vastustamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 



1994 vp - HE 330 89 

Liite 1 

1. 
Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79) 3 luvun 2 a-2 c §, 

ja 13 luvun 5-8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 luvun 2 a-2 c § ja 13 luvun 7 ja 8 § 9 päivänä elokuuta 1993 

annetussa laissa (752/93), 
muutetaan 1 luvun 3 §:n 2-5 momentti, 2 luvun 2 §, 5 §:n 1 momentti, 5 a § ja 10 §:n 1 

momentin 4 kohta, 3 luvun 3 ja 4 §, l 0 luvun otsikko, 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 2 ja 4 momentti, 
3 §:n 2-5 momentti, 3 a, 4 ja 8 §, 9 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 10 §:n 1 momentti, 11 luvun 
1 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §, 12 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §ja 5 §:n 1 momentti, 
13 luvun otsikko ja 1--4 §, 14 luvun 4, 5, 5 a ja 6 §, 7 §:n 2 momentti ja 8 §, 14 a luvun 2 §:n 2 
momentti, 15 luvun 1 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti, 16 luvun 5 a §, 17 luvun 1 §:n 1 
momentti, 18 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohta, 6 ja 6 a §, 6 c §:n 1 momentti sekä 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 § 2-5 momentti, 2 luvun 5 §:n 1 momentti, 5 aja 6 §, 10 
luvun 3 §:n 2-5 momentti ja 3 a §, 11 luvun 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 4 momentti ja 6 §, 12 luvun 
5 §:n 1 momentti, 14 luvun 5 a §, 15 luvun 1 §:n 2 momentti, 16 luvun 5 a § sekä 18 luvun 5 §:n 
1 momentin 6 kohta, 6 a §ja 6 c §:n 1 momentti mainitussa 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa 
laissa, 2 luvun 2 §, 13 luvun 2 § sekä 14 luvun 4, 5 ja 8 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla 
lailla, 2 luvun 10 §:n 1 momentin 4 kohta 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (517/86), 
10 luvun 1 §:n 2 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (329/87), 14 a luvun 2 §:n 
2 momentti 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (632/91), sekä 18 luvun 8 §:n 1 momentti 
7 päivänä huhtikuuta 1989 annetussa laissa (318/89), sekä 

lisätään 1 luvun 3 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa 
laissa, uusi 2 ja 3 momentti, 2 luvun 4 §:än, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla, uusi 5 momentti ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi 
mainitulla lailla ja mainitulla 7 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla lailla, uusi 4 momentti, jolloin 
nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, lakiin uusi 2 a luku, 3 lukuun uusi 5-9§, 10 luvun 
2 §:ään uusi 5 momentti, luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 9 päivänä 
elokuuta 1993 annetulla lailla, uusi 6-9 momentti, lukuun uusi 4 a §, 14 luvun 1 §:ään uusi 2 
momentti, 14 lukuun uusi 5 b §, 16 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
mainituilla 27 päivänä heinäkuuta 1986 ja 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetuilla laeilla, uusi 4 ja 
5 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi ja 16 lukuun uusi 5 b 
ja 5 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

Henkivakuutusliikettä harjoittava vakuutus
yhtiö (henkivakuutusyhtiö) ei saa harjoittaa 
muuta vakuutusliikettä kuin henkivakuutusta 
ja jälleenvakuutusta. Vahinkovakuutusliikettä 
harjoittava vakuutusyhtiö ( vahinkovakuutusyh-

12 341394P 

3 § 

Henkivakuutusliikettä harjoittava vakuutus
yhtiö (henkivakuutusyhtiö) ei saa harjoittaa 
muuta vakuutusliikettä kuin henkivakuutusta 
ja 3 momentissa tarkoitettuihin vahinkovakuu
tusluokkiin 1 ja 2 kuuluvaa vahinkovakuutusta 
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tiö) ei saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä 
kuin vahinkovakuutusta. 

Henkivakuutuksella tarkoitetaan Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopi
mus) liitteessä IX mainitussa, henkivakuutuk
sen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja har
joittamista koskevien lakien,asetusten ja hallin
nollisten määräysten yhteensovittamisesta an
netussa Euroopan yhteisöjen neuvoston ensim
mäisessä direktiivissä (79/267/ETY) tarkoitet
tuihin henkivakuutusluokkiin 1-4 kuuluvaa 
toimintaa. Vahinkovakuutuksella tarkoitetaan 
ETAsopimuksen liitteessä IX mainitussa, muun 
ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliik
keen aloittamista ja harjoittamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetussa Euroopan yh
teisöjen neuvoston ensimmäisessä direktiivissä 
(73/239/ETY) tarkoitettuihin vahinkovakuutus
luokkiin kuuluvaa toimintaa sekä jälleen vakuu
tusta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar
kemmat määräykset vakuutusluokista. 

Vakuutusyhtiöllä ei saa yksin eikä yhdessä 
toisten vakuutusyhtiöiden tai vakuutusyhdistys
ten kanssa ilman sosiaali- ja terveysministeriön 
lupaa olla muuta liikettä kuin vakuutusliikettä 
harjoittavassa osakeyhtiössä osake-enemmistöä 
tai enemmistöä kaikkien osakkeiden tuotta
masta äänimäärästä, jollei yhtiön toimintaa 
voida pitää vakuutusliikkeeseen liittyvänä ja 
tämän kannalta tarkoituksenmukaisena taikka 
jollei yhtiö ole asunto- tai kiinteistöyhtiö. Mitä 
edellä säädetään osake-enemmistöstä ja osak
keiden tuottamasta äänimäärästä osakeyhtiös
sä, sovelletaan myös vastaavaan määräämisval
taan muussa yhteisössä. Jos vakuutusyhtiöllä 
on enemmän kuin puolet osakkeiden tuotta
masta äänimäärästä sellaisessa osakeyhtiössä 

Ehdotus 

sekä näiden vahinkovakuutusten ja henkivakuu
tuksen jälleenvakuutusta. Henkivakuutusyhtiön 
on pidettävä harjoittamansa vahinkovakuutuslii
ke erillään henkivakuutusliikkeestä. Vahinkova
kuutusliikettä harjoittava vakuutusyhtiö ( vahin
ko vakuutusyhtiö) ei saa harjoittaa muuta va
kuutusliikettä kuin vahinkovakuutusta. Vakuu
tusyhtiö, joka harjoittaa vain 3 momentissa 
tarkoitettuihin vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 
kuuluvaa vahinkovakuutusta ja näiden vahinko
vakuutusten jälleenvakuutusta, saa kuitenkin sa
manaikaisesti harjoittaa myös henkivakuutusta 
ja sen jälleenvakuutusta. Sen jälkeen kun tällai
nen yhtiö on aloittanut henkivakuutusliikkeen 
harjoittamisen, siitä on voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään henkivakuutusyhtiöstä. 

Henkivakuutuksella tarkoitetaan henkivakuu
tuksen ensivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa neuvoston ensimmäisessä direktiivis
sä (79/267/ETY) tarkoitettuihin henkivakuutus
luokkiin kuuluvaa toimintaa. Vahinkovakuu
tuksella tarkoitetaan muun ensivakuutusliik
keen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista 
ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetussa neuvoston ensimmäisessä direktiivis
sä (73/239/ETY) tarkoitettuihin vahinkovakuu
tusluokkiin kuuluvaa toimintaa sekä jälleenva
kuutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmat määräykset vakuutusluokista. 

Vakuutusyhtiö saa ilman sosiaali- ja terveys
ministeriön lupaa omistaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä 
osake-enemmistön tai enemmistön kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jos yh
tiön toimintaa voidaan pitää vakuutusliikkee
seen liittyvänä tai yhtiö on asunto- tai kiinteis
töyhtiö taikka julkisen valvonnan alainen luotto
tai rahoituslaitos taikka rahastoyhtiö. Lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö 
ei kuitenkaan saa ilman sosiaali- ja terveysmi
nisteriön lupaa omistaa osake-enemmistöä tai 
enemmistöä kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä julkisen valvonnan alaisessa luot
to- tai rahoituslaitoksessa tai rahastoyhtiössä. 
Mitä edellä säädetään osake-enemmistöstä ja 
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tai vastaava määräämisvalta sellaisessa muussa 
yhteisössä, joka harjoittaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä, käytetään mainitusta osake
yhtiöstä tai yhteisöstä tässä laissa nimitystä 
sivuyhtiö. 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 
rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa huo
mioon myös konserniin kuuluvien muiden yh
tiöiden omistamat osakkeet ja määräämisvalta. 
Vastaavasti otetaan huomioon vakuutusyhtiön 
sivuyhtiölle sekä vakuutusyhtiön, vakuutusyh
tiön konserniin kuuluvan yhtiön ja vakuutus
yhtiön sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yh
teydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. 

Ehdotus 

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osakeyh
tiössä, sovelletaan myös vastaavaan määrää
misvaltaan muussa yhteisössä. Jos vakuutusyh
tiöllä on enemmän kuin puolet osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä sellaisessa osakeyh
tiössä tai vastaava määräämisvalta sellaisessa 
muussa yhteisössä, joka harjoittaa muuta lii
kettä kuin vakuutusliikettä, käytetään maini
tusta osakeyhtiöstä tai yhteisöstä tässä laissa 
nimitystä sivuyhtiö. 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 
rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa huo
mioon myös konserniin kuuluvien muiden yh
tiöiden omistamat osakkeet ja määräämisvalta. 
Vastaavasti otetaan huomioon vakuutusyhtiön 
sivuyhtiölle sekä vakuutusyhtiön, vakuutusyh
tiön konserniin kuuluvan yhtiön ja vakuutus
yhtiön sivuyhtiön perustarnalle tai niiden yh
teydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassalle 
kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. Niin 
ikään otetaan huomioon sellaisille muille vakuu
tusyhtiöille kuuluvat osakkeet ja määräämisval
ta, joiden osake- tai takuupääomasta vakuutus
yhtiö tai vakuutusyhtiön konserniin kuuluvat 
yhtiöt omistavat vähintään 20 prosenttia ja 
määrän, joka vastaa vähintään 20 prosenttia 
yhtiön kaikkien osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä. Jos vakuutusyhtiöllä 
on merkittävästi toisen vakuutusyhtiön kanssa 
yhteistä johtoa ja hallintoa ja jos lisäksi sen 
toimintaa on järjestetty yhteisesti toisen vakuu
tusyhtiön kanssa, sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä, että 4 momentin rajoitusta vakuu
tusyhtiöön sovellettaessa otetaan huomioon myös 
tällaisen muun vakuutusyhtiön omistamat osak
keet ja määräämisvalta. 

3 a § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta tämän 
lain 2 luvun 2 §:n 1--3 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 
2 a ja 13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 
4 §:n 2 ja 3 momenttia, 16 luvun 3 §:n 4 ja 5 
momenttia sekä 5 a-5 c §:ää. 

Mitä 2 luvun 5 a §:ssä ja 14 luvun 5 a §:ssä 
säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä, kos
kee soveltuvin osin valtioneuvostoa, kun kyse on 
lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavasta va
kuutusyhtiöstä. 
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2 luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

2 § 
Perustettavalle vakuutusyhtiölle on haettava 

valtioneuvoston toimilupa. Toimilupa anne
taan vakuutusluokittain ja luokkaryhmittäin. 
Toimilupa voidaan hakijan pyynnöstä rajoittaa 
koskemaan vakuutusluokan osaa tai osaa Suo
men valtion alueesta. Hakemukseen on liitettävä 
suunnitelma aiotusta toiminnasta ( toimintasuun
nitelma). Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestykselle ja sen muu
toksille on haettava sosiaali- ja terveysministeri
ön vahvistus. 

Vakuutusyhtiön on haettava valtioneuvostoi
ta toimiluvan laajentamista, jos yhtiö aikoo 
harjoittaa vakuutusliikettä, jota voimassa ole
vassa toimiluvassa ei ole mainittu. Hakemuk
seen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu 
toimintasuunnitelma. 

2§ 
Perustettavalle vakuutusyhtiölle on haettava 

sosiaali- ja terveysministeriöitä toimilupa. Toi
milupa annetaan vakuutusluokittain ja luokka
ryhmittäin. Toimilupa voidaan hakijan pyyn
nöstä rajoittaa koskemaan vakuutusluokan 
osaa. 

Toimilupa on voimassa Euroopan talousalueel
la ja hakijan pyynnöstä myös sen ulkopuolella. 
Toimilupa oikeuttaa harjoittamaan vakuutuslii
kettä Euroopan talousalueella sekä sijoittautu
misoikeuden että palvelujen vapaan tarjoamisen 
oikeuden perusteella. 

Asetuksella voidaan säätää, ettei vahinkova
kuutuksen harjoittamiseen myönnetty toimilupa 
ole 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetulla 
tavalla voimassa sellaisessa Euroopan talousalu
eeseen kuuluvassa valtiossa (ETA- valtio), jonka 
alueella toimivien vahinkovakuutusta harjoittavi
en ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden valvonta 
ei perustu muuta ensivakuutusta kuin henkiva
kuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten yhteensovittamisesta sekä di
rektiivien 731239/ETY ja 881357/ETY muuttami
sesta annettuun neuvoston direktiiviin 
(92/49/ETY). ETA-vakuutusyhtiöllä tarkoite
taan sellaista vakuutusyhtiötä, jolla on kotipaik
ka ETA-valtiossa. 

Toimilupahakemukseen on liitettävä suunni
telma aiotusta toiminnasta (toimintasuunnitel
ma) sekä selvitys yhtiön aioluista hallituksen 
jäsenistä, toimitusjohtajasta sekä niistä osak
kaista, joiden olisi tehtävä 3 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettu ilmoitus, ja heidän omistusosuuksis
taan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar
kemmat määräykset toimintasuunnitelmasta. 

Vakuutusyhtiön on haettava sosiaali- ja ter
veysministeriöitä toimiluvan laajentamista, jos 
yhtiö aikoo laajentaa toimintaansa sellaisiin 
vakuutusluokkiin tai luokkaryhmiin, joita voi
massa olevassa toimiluvassa ei ole mainittu tai 
jos vakuutusyhtiö, jolle on myönnetty toimilupa 
Euroopan talousalueelle, aikoo ryhtyä harjoitta
maan vakuutusliikettä Euroopan talousalueen 
ulkopuolella. Hakemukseen on liitettävä 4 mo
mentissa tarkoitettu toimintasuunnitelma. 
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Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai 16 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perustettavalla yhtiöllä on ne toimiluvat, jotka 
sulautuneilla on, jollei valtioneuvosto erityises
tä syystä toisin määrää. 

Jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuutus
palvelujen vapaata tarjontaa Euroopan talous
alueeseen kuuluvassa muussa valtiossa, on sen 
ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava asiasta 
sosiaali- ja terveysministeriölle ja liitettävä il
moitukseen 1 momentissa tarkoitettu toiminta
suunnitelma. 

5 § 
Toimilupa on annettava, jos aiotun vakuu

tusliikkeen ei katsota vaarantavan vakuutustoi
minnan tervettä kehitystä ja jos vakuutusyhtiön 
osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto 
yhteensä (peruspääoma) on vähintään seuraa
va: 

1) lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoi
tettaessa 30 000 000 markkaa; 

2) muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua hen
kivakuutusliikettä harjoitettaessa 14 000 000 
markkaa; 

3) vahinkovakuutusluokkiin 10-16 kuulu
vaa vakuutusliikettä harjoitettaessa 14 000 000 
markkaa; sekä 

4) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
7 000 000 markkaa. 

5 a § 
Valtioneuvoston on kuuden kuukauden ku

luessa hakemuksen vireilletulosta ja asian rat-

Ehdotus 

Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai 16 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla 
perustettavalla yhtiöllä on ne toimiluvat, jotka 
sulautuneilla oli, jollei sosiaali- ja terveysminis
teriö erityisistä syistä toisin määrää. 

4 § 

Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestykselle ja sen muu
toksille on haettava sosiaali- ja terveysministeri
ön vahvistus. 

5 § 
Toimilupa on annettava, jos aiotusta vakuu

tusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän luvun 
2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista osakkaista 
saadun selvityksen perusteella voidaan arvioida 
vakuutusyhtiön noudattavan toiminnassaan ter
veitä ja varovaisia liikeperiaatteita, jos vakuu
tusyhtiön johto täyttää sille 7 luvun 3 §:n 2 
momentissa asetetut vaatimukset ja jos vakuu
tusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja poh
jarahasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään 
seuraava: 

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuutus
luokkiin 10-16 kuuluvaa vakuutusliikettä har
joitettaessa 14 000 000 markkaa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa 
7 000 000 markkaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön toimUuvasta säädetään työnteki
jäin eläkelaissa (395161) ja lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittamiseen annettavasta 
toimUuvasta tapaturmavakuutuslaissa ( 608148). 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on kuuden 

kuukauden kuluessa hakemuksen vireilletulosta 
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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. 

Ehdotus 

ja asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjo
jen ja selvitysten 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. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön on ilmoitettava päätöksen antamisesta 
valitusviranomaiselle. Tässä momentissa tar
koitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä 
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa 
laissa (154/50) säädetään. 

10 § 
Yhtiö on perustettu, jos perustamista on 

9 §:n 1 momentissa mainitussa määräajassa 
pidetyssä perustamiskokouksessa kannattanut 
enemmistö merkitsijäin antamista äänistä ja 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetuista takuuosuuksista tai osakkeista taikka 
9 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa 
kaksi kolmasosaa perustajista ja jos perusta
miskokouksessa voidaan osoittaa: 

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta 
tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu 
vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 2 momentissa 
säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä. 

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta 
tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu 
vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 1 momentissa 
säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä. 

2 a luku 

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen 
ulkomailla 

1 § 
Vakuutusyhtiön muussa ETA-valtiossa kuin 

Suomessa sijoittautumisoikeuden perusteella har
joittamaan ensivakuutustoimintaan sovelletaan 
tämän luvun 2-7 §:n säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 luvun 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetussa valtiossa harjoitta
maan 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan 
kuitenkin 2 ja 16 §:n säännöksiä. 

2 § 
Tässä laissa ensivakuutustoiminnan harjoitta

misena sijoittautumisoikeuden perusteella pide-
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tään kiinteän toimipaikan (edustuston) perusta
mista muuhun ETA- valtioon kuin Suomeen. 

Edustustolla tarkoitetaan asioimiston ja sivu
konttorin lisäksi myös toimistoa, jota hoitaa 
yhtiön oma henkilökunta, ja itsenäisesti toimivaa 
henkilöä, jolla on pysyvä valtuutus toimia yhtiön 
puolesta asioimiston tapaan. 

3 § 
Vakuutusyhtiön on ennen edustuston perusta

mista ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoituk
seen on liitettävä: 

a) selvitys siitä, mihin valtioon tai valtioihin 
edustusto aiotaan perustaa; 

b) toimintasuunnitelma, josta käy ilmi aiotun 
toiminnan laatu ja edustuston hallinto; 

c) perustettavan edustuston yhteystiedot; 
d) selvitys edustuston pääasiamiehestä, jolla 

on oikeus edustaa yhtiötä kaikissa edustuston 
toiminnasta johtuvissa oikeussuhteissa; 

e) jos yhtiö aikoo toimintamaassa harjoittaa 
muuta vahinkovakuutusluokkaan JO kuuluvaa 
vakuutusta kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuu
tusta, selvitys siitä, että se on jäsenenä edustus
ton sijaintivaltion kansallisessa toimistossa ja 
että se on liittynyt kyseisen valtion kansalliseen 
takuurahastoon; sekä 

f) laskelma 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
todistusta varten. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on kolmen kuu

kauden kuluessa vakuutusyhtiön ilmoituksen se
kä kaikkien 3 §:ssä tarkoitettujen selvitysten 
saapumisesta lähetettävä saamansa tiedot edus
tuston sijaintivaltion vakuutustarkastuksesta vas
taavalle viranomaiselle ja ilmoitettava tietojen 
lähettämisestä vakuutusyhtiölle. 

Ministeriön on liitettävä lähetettäviin tietoihin 
todistus siitä, että vakuutusyhtiö, ottaen huo
mioon suunniteltu toiminta, täyttää 11 luvun 
toimintapääomaa koskevat vaatimukset. 

Jos tietoja ei ole lähetetty 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa, vakuutusyhtiö voi tehdä 
valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis
tuvan ministeriön hylkäävään päätökseen. Täl
laisen valituksen voi tehdä, kunnes ministeriö on 
päättänyt tietojen lähettämisestä. Ministeriön on 
ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviran
omaiselle. Tässä momentissa tarkoitetun valituk-
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sen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin sovel
tuvin osin voimassa, mitä muutoksenhausta hal
lintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

5 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltäytyä 

tietojen lähettämisestä, jos sillä on syytä epäillä 
vakuutusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttä, 
hallinnon asianmukaisuutta tai sitä, ettei vakuu
tusyhtiön johto tai edustuston pääasiamies täytä 
yhtiön johdolle 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetettuja vaatimuksia. Edustustoa ei voida pe
rustaa, jos ministeriö on kieltäytynyt lähettämäs
tä tietoja. 

6 § 
Edustusto voi aloittaa toimintansa vakuutus

yhtiön saatua sosiaali- ja terveysministeriön vä
lityksellä edustuston sijaintivaltion vakuutustar
kastuksesta vastaavan viranomaisen vastauksen 
sille lähetettyihin tietoihin, kuitenkin viimeistään 
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun ministeriö 
ilmoitti vakuutusyhtiölle tietojen lähettämisestä. 

7 § 
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 3 §:n 2mo

mentin b-d kohdassa tarkoitettuihin selvityksiin 
sisältyvien tietojen muutoksista kirjallisesti sosi
aali- ja terveysministeriölle ja edustuston sijain
tivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavalle vi
ranomaiselle vähintään kuukautta ennen aiotun 
muutoksen tekemistä. Tällöin on soveltuvin osin 
noudatettava 4-6 §:ssä säädettyä menettelyä. 

8 § 
Vakuutusyhtiön muussa ETA-valtiossa kuin 

Suomessa harjoittamaan vakuutuspalvelujen va
paaseen tarjontaan sovelletaan tämän luvun 
9-15 §:n säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 luvun 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetussa valtiossa harjoitta
maan 1 momentissa tarkoitettuun ensivakuutus
toimintaan kuitenkin 9, JO ja 18 §:n säännöksiä. 

9 § 
Vakuutuspalvelujen vapaalla tarjonnalla tar

koitetaan sitä, että vakuutusyhtiö muusta kuin 
siitä valtiosta, jossa palveluja tarjotaan, käsin 
tekee: 

1) vahinkovakuutussopimuksen, joka liittyy 
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siinä valtiossa, jossa palveluja tarjotaan, sijait
sevaan riskiin; 

2) henkivakuutussopimuksen siinä valtiossa, 
jossa palveluja tarjotaan, vakinaisesti asuvan 
luonnollisen henkilön kanssa; tai 

3) henkivakuutussopimuksen oikeushenkilön 
kanssa, jonka siinä valtiossa, jossa palveluja 
tarjotaan, sijaitsevaan toimipaikkaan sopimus 
liittyy. 

10 § 
Riskin katsotaan sijaitsevan siinä valtiossa, 

jossa palveluja tarjotaan, jos kyseessä on: 
1) tässä valtiossa sijaitseva omaisuus ja va

kuutuksen kohteena on kiinteistö tai rakennus 
taikka rakennus irtaimistoineen, mikäli irtaimis
to on vakuutettu samalla vakuutuksella kuin 
rakennus; 

2) tässä valtiossa rekisteröity kulkuneuvo, kun 
vakuutuksen kohteena on kulkuneuvo; tai 

3) matkaan tai lomaan liittyviä riskejä kos
keva enintään neljäksi kuukaudeksi otettu vakuu
tus, ja vakuutussopimus on tehty tässä valtiossa. 

Muissa kuin 1 momentissa mainituissa ta
pauksissa katsotaan riskin sijaitsevan siinä val
tiossa, jossa palveluja tarjotaan, jos vakuutuk
senottajalla on siellä vakinainen asuinpaikka, tai, 
jos vakuutuksenottaja on oikeushenkilö, tällä on 
siellä toimipaikka, johon vakuutus liittyy. 

11§ 
Jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuutus

palvelujen vapaata tarjontaa yhdessä tai useam
massa ETA-valtiossa, on sen ennen toiminnan 
aloittamista ilmoitettava asiasta sosiaali- ja ter
veysministeriölle. 

Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, mitä 
riskejä aiottu toiminta koskee, ja laskelma 
I2 §:n 2 momentissa tarkoitettua todistusta var
ten. 

12 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on lähetettävä 

kuukauden kuluessa II §:ssä tarkoitetun ilmoi
tuksen saapumisesta sen valtion vakuutustarkas
tuksesta vastaavalle viranomaiselle, jossa vakuu
tuspalvelujen vapaata tarjontaa aiotaan harjoit
taa, tieto vakuutusyhtiön ilmoituksesta ja ilmoi
tettava tietojen lähettämisestä vakuutusyhtiölle. 

Ministeriön on liitettävä lähetettäviin tietoihin 
todistus siitä, että vakuutusyhtiö, ottaen huo
mioon suunniteltu toiminta, täyttää II luvun 
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toimintapääomaa koskevat vaatimukset, selvitys 
siitti, minkä vakuutusluokkien mukaista toimin
taa vakuutusyhtiöllä on oikeus harjoittaa sekti 
selvitys niistti riskeistti, joita aiottu toiminta 
koskee. 

Jos tietoja ei ole ltihetetty 1 momentissa 
sätidetyssä määräajassa, hakija voi tehdti 4 §:n 3 
momentissa tarkoitetun valituksen. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltäytyä 

lähettämtistä tietoja, jos sillä on syytä epäillä 
vakuutusyhtiön vakavaraisuuden riittävyyttti, 
hallinnon asianmukaisuutta tai sitä, ettei vakuu
tusyhtiön johto ttiytä yhtiön johdolle 7 luvun 
3 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuksia. 

Vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa ei voida 
aloittaa, jos ministeriö on kieltäytynyt lähettä
mästä tietoja. 

14 § 
Vakuutusyhtiö voi aloittaa vakuutuspalvelujen 

vapaan tarjonnan saatuaan sosiaali- ja terveys
ministeriö/ta ilmoituksen tietojen lähettämisestä 
12 §:n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaisel
le. 

15 § 
Edellä 11 §:ssti tarkoitetussa ilmoituksessa 

mainittujen tietojen muuttuessa noudatetaan 
11-14 §:ssti säädettyä menettelyä. 

16 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo perustaa edustuston 

valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousaluee
seen, tai vahinkovakuutusyhtiö aikoo perustaa 
edustuston 2 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoi
tettuun ETA-valtioon, sen on ennen edustuston 
perustamista ilmoitettava asiasta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Ilmoituksen liitteistä on so
veltuvin osin voimassa, mitä tämän luvun 3 §:ssä 
säädetätin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kolmen kuu
kauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoi
tuksen saapumisesta kieltää edustuston perusta
misen, jos sillä on syytä epllillä vakuutusyhtiön 
vakavaraisuuden riittävyyttä, hallinnon asianmu
kaisuutta tai sitä, ettei vakuutusyhtiön johto tai 
edustuston pääasiamies täytä yhtiön johdolle 7 
luvun 3 §:n 2 momentissa asetettuja vaatimuk
sia. 
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17 § 
Jos ulkomaisesta vakuutusyrityksestä on tullut 

vakuutusyhtiön tytäryritys, vakuutusyhtiön on 
ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysministeri
ölle kolmen kuukauden kuluessa. 

18 § 
Jos vahinkovakuutusyhtiö aikoo harjoittaa va

kuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 2 luvun 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetuissa ETA-valtioissa, on 
sen ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava 
asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle ja liitet
tävä ilmoitukseen toimintasuunnitelma. Sosiaali
ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräyk
set toimintasuunnitelmasta. 

3 luku 

Vakuutusyhtiön osakkuus 

2 a§ 
Jokaisen, joka aikoo suoraan tai välillisesti 

hankkia vakuutusyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia, on ilmoitettava siitä sosiaali- ja terve
ysministeriölle, jos hän omistaisi osakkeita tai 
takuuosuuksia yhteensä määrän, jonka saannon 
johdosta ylittäisi yhden kymmenesosan, yhden 
viidesosan, yhden kolmasosan tai puolet vakuu
tusyhtiön osake- tai takuupääomasta taikka 
kaikkien osakkeiden tai takuuosuuksien tuotta
masta äänimäärästä. Ilmoituksessa on annettava 
tarpeelliset tiedot ilmoituksen tekijästä ja aiotus
ta saannosta, ilmoituksen tekijän taloudellisesta 
asemasta ja aikaisemmasta omistuksesta kysy
myksessä olevassa vakuutusyhtiössä sekä osak
keita tai takuuosuuksia koskevista sopimus ja 
rahoitusjärjestelyistä. Ilmoituksen tekijän on mi
nisteriön pyynnöstä annettava tämän vaatimat 
lisäselvitykset. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehtävä myös, jos omistettujen vakuutusyhtiön 
osakkeiden tai takuuosuuksien määrä laskee 
jonkin 1 momentissa säädetyn omistusrajan ala
puolelle. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksen te
kijä on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava ulko
mainen yhtiö taikka keskinäinen vakuutusyhtiö, 
otetaan 1 momentissa säädettyjä omistusrajoja 
sovellettaessa huomioon myös tämän yhtiön 
kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden 
yhtiöiden omistukset samoin kuin näiden yhtiöi
den perustaman tai niiden yhteydessä toimivan 
eläkesäätiön tai -kassan omistukset. Konserniin 

(kumotaan) 
(kts. 3 §) 



100 1994 vp - HE 330 

Voimassa oleva laki 

rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa ne, jot
ka ovat keskenään konserniin verrattavassa riip
puvuussuhteessa. 

2b§ 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saa

da jokaiselta, joka omistaa vakuutusyhtiön osak
keita tai takuuosuuksia määrän, joka ylittää 
yhden kymmenesosan vakuutusyhtiön osake- tai 
takuupääomasta taikka kaikkien osakkeiden tai 
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä, va
kuutusyhtiön vakavaraisuuden valvonnan kannal
ta tarpeellisia tietoja. 

2c§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi kolmen kuu

kauden kuluessa siitä, kun 2 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu ilmoitus ja tarvittavat selvitykset on 
annettu ministeriölle, kieltää osakkeiden tai ta
kuuosuuksien hankinnan, jos omistuksen katso
taan vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä ke
hitystä. Ministeriöllä on oikeus asettaa omistuk
selle ehdot, joita ministeriö pitää tarpeellisina 
vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaami
seksi. 

Jos osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan 
jälkeen jonkin 2 a §:n 1 momentissa säädetyn 
omistusrajan ylittävän omistuksen katsotaan 
vaarantavan vakuutetut edut, sosiaali- ja terve
ysministeriö voi kieltää osakkeiden tai takuu
osuuksien omistaja/ta oikeuden äänivallan käyt
töön vakuutusyhtiössä. 

Sillä, joka on vastoin 2 a §:n 1 momentin 
säännöstä jättänyt tekemättä siinä tarkoitetun 
ilmoituksen tai hankkinut vakuutusyhtiön osak
keita tai takuuosuuksia sosiaali- ja terveysminis
teriön kiellosta huolimatta, ei ole vakuutusyhti
össä näihin osakkeisiin tai takuuosuuksiin perus
tuvia muita oikeuksia kuin oikeus voittoon. 
Tällaista saantoa ei saa merkitä vakuutusyhtiön 
osake- tai takuuosuusluetteloon eikä osakasluet
teloon tai takuuosuuden omistajista pidettävään 
luetteloon. 

3§ 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, 

takuuosuuskirjan, takuuosuusluettelon ja ta
kuuosuuden omistajista pidettävän luettelon 
osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 
osakeyhtiölain 3 luvussa on säädetty osakkees
ta, osakekirjasta sekä osake- ja osakasluettelos
ta. 

Ehdotus 

(kumotaan) 
(kts. 7 §) 

(kumotaan) 
(kts. 4 §) 

(kts. 8 §) 
3§ 
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Jokaisen, joka aikoo suoraan tai välillisesti 
hankkia vakuutusyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia, on ilmoitettava siitä etukäteen sosiaali
ja terveysministeriölle, jos hänen omistuksensa 
hankinnan johdosta olisi vähintään JO prosenttia 
vakuutusyhtiön osake- tai takuupääomasta taik
ka niin suuri, että se vastaisi vähintään JO 
prosenttia kaikkien osakkeiden tai takuuosuuk
sien tuottamasta äänimäärästä tai että se muu
toin oikeuttaisi käyttämään siihen rinnastettavaa 
tai muuten merkittävää vaikutusvaltaa vakuutus
yhtiön hallinnossa. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta aio
taan lisätä siten, että se hankinnan johdosta olisi 
vähintään 20, 33 tai 50 prosenttia vakuutusyhti
ön osake- tai takuupääomasta taikka siten, että 
omistus vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien 
osakkeiden tai takuuosuuksien tuottamasta ää
nimäärästä tai että vakuutusyhtiöstä tulisi tytär
yritys, on myös tästä hankinnasta ilmoitettava 
etukäteen sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Ilmoituksessa on annettava tarpeelliset tiedot 
ilmoituksen tekijästä ja aiotusta saannosta, il
moituksen tekijän taloudellisesta asemasta ja 
aikaisemmasta omistuksesta kysymyksessä ole
vassa vakuutusyhtiössä sekä osakkeita tai takuu
osuuksia koskevista sopimus- ja rahoitusjärjeste
lyistä. Ilmoituksen tekijän on ministeriön pyyn
nöstä annettava tämän vaatimat lisäselvitykset. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus 
on tehtävä myös, jos omistettujen vakuutusyhtiön 
osakkeiden tai takuuosuuksien määrä laskee 
jonkin 1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan 
alapuolelle tai vakuutusyhtiö lakkaa olemasta 
ilmoitusvelvollisen tytäryritys. 

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoituksen 
tekijä on osakeyhtiö tai siihen rinnastettava 
ulkomainen yhtiö taikka keskinäinen vakuutus
yhtiö, otetaan 1 ja 2 momentissa säädettyjä 
omistusrajoja sovellettaessa huomioon myös tä
män yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien 
muiden yhtiöiden omistukset samoin kuin näiden 
yhtiöiden perustaman tai niiden yhteydessä toi
mivan eläkesäätiön tai -kassan omistukset. Kon
serniin rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa 
ne, jotka ovat keskenään konserniin verrattavas
sa riippuvuussuhteessa. Jos ilmoituksen tekijä on 
toinen vakuutusyhtiö ja tämä yhtiö kuuluu 1 
luvun 3 §:n 5 momentissa tarkoitettuun sosiaali
ja terveysministeriön määräämään yhteistoimin
taryhmään, otetaan omistusrajoja sovellettaessa 
huomioon myös yhteistoimintaryhmään kuuluvi
en muiden yhtiöiden omistukset. 
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4 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 

osalta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä 
osakeyhtiölain 7 luvussa on säädetty kiellosta 
hankkia tai ottaa pantiksi omia osakkeita. 

Ehdotus 

4§ 
(kts. 9 §) 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kolmen. kuu
kauden kuluessa siitä, kun 3 §:n 1 tai 2 momen
tissa tarkoitettu ilmoitus ja tarvittavat selvityk
set on annettu ministeriölle, kieltää osakkeiden 
tai takuuosuuksien hankinnan, jos omistuksen 
katsotaan vaarantavan vakuutustoiminnan ter
vettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus asettaa 
omistukselle ehdot, joita ministeriö pitää tarpeel
lisina vakuutustoiminnan terveen kehityksen tur
vaamiseksi. 

Jos osakkeiden tai takuuosuuksien hankinnan 
jälkeen jonkin 3 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn 
omistusrajan ylittävän omistuksen katsotaan 
vaarantavan vakuutusyhtiön terveiden ja varo
vaisten liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, 
sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää osakkei
den tai takuuosuuksien omistaja/ta oikeuden 
äänivallan käyttöön vakuutusyhtiössä. 

5 § 
Sillä, joka on vastoin 3 §:n 1 tai 2 momentin 

säannöstä jättänyt tekemättä siin(i tarkoitetun 
ilmoituksen tai hankkinut vakuutusyhtiön osak
keita tai takuuosuuksia sosiaali- ja terveysminis
teriön kiellosta huolimatta, ei ole vakuutusyhti
össä näihin osakkeisiin tai takuuosuuksiin perus
tuvia muita oikeuksia kuin oikeus voittoon. 
Tällaista saantoa ei saa merkitä vakuutusyhtiön 
osake- tai takuuosuusluetteloon eikä osakasluet
teloon tai takuuosuuden omistajista pidettävään 
luetteloon. 

6 § 
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava sosiaali- ja 

terveysministeriölle ministeriön määräämänä 
ajankohtana vuosittain 3 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettujen osuuksien omistajat ja omistusten 
suuruus sekä välittömästi ilmoitettava sen tie
toon tulleet osuuksien omistuksessa tapahtuneet 
muutokset. 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saa

da vakuutusyhtiön vakavaraisuuden valvonnan 
kannalta tarpeellisia tietoja jokaiselta, joka 
omistaa vakuutusyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia määrän, joka on vähintään JO prosent-
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10 luku 

Tilinpäätös 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen sekä emoyhtiössä myös 
konsernitilinpäätöksen. Lakisääteistä eläkeva
kuutusta harjoittavaa vakuutusyhtiötä ei kui
tenkaan sisällytetä toisen vakuutusyhtiön tai 
muun yhtiön konsernipäätökseen, eikä lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyh
tiön konsernitilinpäätökseen sisällytetä myös
kään vahinkovakuutusliikettä harjoittavaa va
kuutusyhtiötä. 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa on sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty, nouda
tettava tämän luvun säännöksiä ja sosiaali- ja 
terveysministeriön antamia vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia ohjeita. 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa ole
vissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tule
vista vakuutustapahtumista johtuvien suoritus
ten ja näitä vakuutuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa, vähennettynä tulevien 

1 § 

2 § 

Ehdotus 

tia vakuutusyhtiön osake- tai takuupääomasta 
taikka määrän, joka vastaa vähintään JO pro
senttia kaikkien osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä tai joka muutoin oi
keuttaa käyttämään siihen rinnastettavaa tai 
muuten merkittävää vaikutusvaltaa vakuutusyh
tiön hallinnossa. 

8 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, ta

kuuosuuskirjan, takuuosuusluettelon ja takuu
osuuden omistajista pidettävän luettelon osalta 
on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä osake
yhtiölain 3 luvussa säädetään osakkeesta, osake
kirjasta sekä osake- ja osakasluettelosta. 

9 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 

osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä osake
yhtiölain 7 luvussa säädetään kiellosta hankkia 
tai ottaa pantiksi omia osakkeita. 

10 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden 
liitteet ja toimintakertomuksen sekä emoyhti
össä myös konsernitilinpäätöksen. Lakisääteis
tä eläkevakuutusta harjoittavan tytär- tai osak
kuusyhtiön tilinpäätöstietoja ei kuitenkaan yh
distellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön 
konsernitilinpäätökseen. 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa on sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty, nouda
tettava tämän luvun säännöksiä ja sosiaali- ja 
terveysministeriön antamia vakuutustoiminnan 
erityisluonteesta johtuvia määräyksiä. 

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassaole
vissa vakuutussopimuksissa tarkoitetuista tule
vista vakuutustapahtumista johtuvien suoritus
ten ja näistä vakuutuksista aiheutuvien muiden 
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien 
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vakuutusmaksujen pääoma-arvolla ja lisättynä 
kesken sovitun vakuutusajan rauenneista va
kuutuksista ehkä aiheutuvan vastuun pääoma
arvona. Vakuutusmaksuvastuuna pidetään 
myös sellaista 13 luvun 3 §:n mukaisia lisäetuja 
varten tehtyä varausta, jota perusteiden mu
kaan ei saada käyttää muun kuin sellaisen 
tappion peittämiseen, mikä on syntynyt vastuu
velan laskemisperusteen muuttamisesta. 

Jos vakuutuksen on antanut yhtä useampi 
vakuutuslaitos yhteisesti ehdoin, että ne ovat 
vastuussa omasta ja toistensa puolesta, saa
daan sellaisesta ehdosta huolimatta jättää vas
tuuvelkaan ottamatta se osa vastuun pääoma
arvosta, joka sopimuksen mukaan kuuluu toi
selle suomalaiselle vakuutusyhtiölle, jollei se ole 
selvitystilassa tai 14 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa 
asemassa. Viimeksi mainituissa ja muissa ta
pauksissa sosiaali- ja terveysministeriö määrää, 
saadaanko ja missä määrin toiselle vakuutus
laitokselle kuuluvan vastuun pääoma-arvo jät
tää vastuuvelkaan ottamatta. 

Henkivakuutuksen, henkivakuutusluokan 1 
alakohdassa c tarkoitettuja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi otettuja lisävakuuksia lu
kuun ottamatta, ja kymmentä vuotta pitem
mäksi ajaksi otetun vahinkovakuutuksen va
kuutusmaksuvastuun sekä aika- ja elinkorkojen 

Ehdotus 

vakuutusmaksujen pääoma-arvolla ja lisättynä 
kesken sovitun vakuutusajan rauenneista va
kuutuksista ehkä aiheutuvan vastuun pääoma
arvona. Vakuutussopimuksen luonteen niin edel
lyttäessä vakuutusmaksuvastuu voidaan määrätä 
maksettujen vakuutusmaksujen ja vakuutukselle 
hyvitettyjen muiden luottojen yhteismääränä vä
hennettynä vakuutusturvan ylläpitämisestä ja va
kuutuksen hoitamisesta vakuutussopimuksen mu
kaan perityillä kuluilla. Vakuutusmaksuvastuu
na pidetään myös sellaista 13 luvun 3 §:n tai 
työntekijäin eläkelain 12 a §:n 2 momentin 
mukaisista lisäeduista aiheutunutta vastuuta, jo
ta perusteiden mukaan ei saa käyttää muun 
kuin sellaisen tappion peittämiseen, joka on 
syntynyt vastuuvelan laskuperusteiden muutta
misesta. 

Yhtiöllä on oltava turvaavat laskuperusteet 
vastuuvelan määräämiseksi. Sosiaali- ja terveys
ministeriö voi vaatia ennakkovahvistuksen vahin
kovakuutuksen vastuuvelan määräämisessä nou
datettaville tilastollisille ja korkoutusta koskevil
le menetelmille. Vastuuvelan sisällöstä ja turvaa
vuuden vastuuveialle asettamista vaatimuksista 
säädetään henki- ja vahinkovakuutuksen osalta 
tarkemmin asetuksella ja lakisääteisen eläkeva
kuutuksen osalta työeläkettä koskevissa laeissa. 

Jos vakuutuksen on antanut yhtä useampi 
vakuutuslaitos yhteisesti ehdoin, että ne ovat 
vastuussa omasta ja toistensa puolesta, saa
daan sellaisesta ehdosta huolimatta jättää vas
tuuvelkaan ottamatta se osa vastuun pääoma
arvosta, joka sopimuksen mukaan kuuluu toi
selle suomalaiselle vakuutusyhtiölle tai ulko
maiselle ET A-vakuutusyhtiölle, jollei se ole sel
vitystilassa tai 14 luvun 6 §:ssä tarkoitetussa 
asemassa. Viimeksi mainituissa tapauksissa tai 
kun kysymyksessä on muu ulkomainen vakuutus
yhtiö, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
päättää, saadaanko ja missä määrin toiselle 
vakuutuslaitokselle kuuluvan vastuun pääoma
arvo jättää vastuuvelkaan ottamatta. 

3 § 

Vastuuvelkaa katettaessa on otettava huo
mioon, millaista vakuutusliikettä yhtiö harjoit
taa, ja tämän mukaisesti huolehdittava kattee
seen kuuluvien varojen varmuudesta, tuotosta ja 
rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmu
kaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. 
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korvausvastuun katteesta on luetteloitava vä
hintään 85 prosenttia sanottujen vastuiden yh
teismäärästä. Luetteloiduo katteen on oltava: 

1) obligaatioita ja muita velkasitoumuksia, 
jotka on antanut tai taannut Suomen valtio, 
kunta tai kuntainliitto; 

2) obligaatioita, jotka kuuluvat suomalaisen 
hypoteekkiyhdistyksen ja talletuspankin otta
maan obligaatiolainaan; 

3) saamistodistuksia, joista vastaa suomalai
nen talletuspankki; 

4) velkasitoumuksia, joiden vakuudeksi on 
voimassa kiinnitys Suomessa olevaan kiinteään 
omaisuuteen tai toisen maalla olevaan laitok
seen ja vuokraoikeuteen itse maahan, kuitenkin 
vain ehdolla, että yhtiön saaminen sekä ne 
saamiset, joilla on sama tai parempi etuoikeus, 
eivät yhteensä ole suuremmat kuin 70 prosent
tia tai, jos on kysymys sellaisen yhteisön 
omaisuudesta, jossa yhtiöllä on ehdoton mää
räysvalta, 85 prosenttia siitä arvosta, joka 
kiinnitetyllä omaisuudella pätevän ammattimie
hen arvion perusteella voidaan katsoa olevan; 

5) Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta; 
luetteloon otettu omaisuuden arvo sekä ne 
saamiset, joiden vakuutena on kiinnitys tähän 
omaisuuteen, eivät kuitenkaan yhteensä saa 
olla suuremmat kuin 85 prosenttia 4 kohdassa 
mainituin tavoin määrättävästä omaisuuden 
arvosta; 

6) muita arvopapereita ja sitoumuksia, jotka 
niiden laatuun ja varmuuteen nähden voidaan 
rinnastaa 1-4 kohdassa mainittuihin tai joihin 
ministeriö sallii katteen sijoittamisen; tai 

7) velkasitoumuksia, joiden panttivakuutena 
on yhtiön antamia vakuutuskirjoja enintään 
niiden takaisinostoarvoon saakka. 

Luetteloiduo katteen veroisena on pidettävä 
jälleenvakuutuksenantajan vastuuta tämän py
kälän 2 momentin mukaisesta vastuuvelasta 
enintään ministeriön hyväksymään määrään 
sekä maksamattomien vakuutusmaksujen niitä 
osia, jotka vakuutusmaksuvastuuta laskettaessa 
on oletettu maksetuiksi. 

14 341394P 

Ehdotus 

Ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyh
tiön on katettava vastuuvelka jäljempänä tässä 
pykälässä säädettyihin omaisuuslajeihin kuuluvin 
sellaisin varoin, jotka käypään arvoon sosiaali
ja terveysministeriön määräämien perusteiden 
mukaan arvostettuina riittävät kattamaan vas
tuuve/an, josta ensin on vähennetty seuraavat 
erät: 

1) annettua jälleenvakuutusliikettä vastaava 
osuus enintään ministeriön hyväksymään mää
rään; 

2) saatua jälleenvakuutusliikettä vastaava 
osuus sitä vastaavien jälleenvakuutustalletesaa
misten määrään saakka; 

3) takautumisoikeuteen perustuvat saamiset; 
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Luetteloitua katetta koskevat arvopaperit ja 
sitoumukset on säilytettävä erillään yhtiön 
muusta omaisuudesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

Ehdotus 

4) niiden vakuutuksen kohteena olevien vahin
goittuneiden esineiden arvo, joiden omistusoikeus 
siirtyy tai on siirtynyt vakuutusyhtiölle; 

5) luottovakuutusliikkeen tunnettuihin vakuu
tustapahtumiin liittyvät yhtiön hallussa olevat 
vastavakuudet; 

6) vakuutusten hankinnasta aiheutuneet me
not, jotka on aktivoitu taseen vastaaviin; ja 

7) ministeriön erityisistä syistä vähennettävik
si hyväksymät muut erät. 

Ministeriö voi erityisestä syystä sallia tai 
määrätä, että tietyt katteeseen kuuluvat varat 
arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavas
ti. 

Vastuuvelan katteen on asetuksessa säädetyin 
rajoituksin oltava: 

1) joukkovelkakirjalainoja ja muita raha- ja 
pääomamarkkina välineitä; 

2) velkasitoumuksiin perustuvia laina- ja mui
ta saamisia; 

3) osakkeita ja muita tuotoltaan vaihtelevia 
omistusosuuksia; 

4) osuuksia sijoitusrahastoissa ja muissa niihin 
rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä; 

5) kiinteistöjä, rakennuksia ja kiinteään omai
suuteen kohdistuvia oikeuksia, kuten nautinta-ja 
käyttöoikeuksia ja tontinvuokraoikeuksia; osak
keita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä; oikeuksia 
vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan 
edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden va
kuudeksi on vahvistettu kiinnitys; rakennusaikai
sia saamisia sellaiselta kiinteistöyhteisöltä, joka 
omistaa tässä kohdassa tarkoitettuja varoja ja 
jossa vakuutusyhtiöllä katteen haltijana on mää
räämisvalta; 

6) ensi- ja jälleenvakuutusliikkeestä johtuvia 
saamisia vakuutuksenottajilta, vakuutuksenanta
jilta ja vakuutusedustajilta; 

7) verosaamisia ja muita saamisia valtioilta ja 
muilta julkisyhteisöiltä; 

8) saamisia takuurahastoilta; 
9) muita kuin 5 kohdassa tarkoitettuja aineel

lisiin hyödykkeisiin luettavia varoja; 
JO) rahaa ja pankkisaamisia, talletuksia luot

tolaitoksissa ja muissa laitoksissa, joilla on 
oikeus vastaanottaa talletuksia; 

11) siirtosaamisia, kuten kertyneitä korkoja, 
kertyneitä vuokria ja muita tulojäämiä sekä 
menoennakoita; tai 

12) lakisääteisen eläkevakuutuksen osalta so
siaali- ja terveysministeriön tämän vakuutuslajin 
erityisluonteen johdosta hyväksymiä muita eriä. 
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3 a § 
Mitä vastuuvelan katteesta 3 §:n 2 momen

tissa säädetään, ei koske henkivakuutusluokas
sa 3 tarkoitettua tiettyjen sijoitusten kehityk
seen sidottua vakuutusta (sijoitussidonnainen 
vakuutus). Näiden vakuutusten kannan vastuu
velan kate on eriytettävä muun vastuuvelan 
katteesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset sijoitussidonnaisten vakuutus
ten vastuuvelan ja sen katteena olevan omai
suuden vastaavuudesta sekä katteen luetteloin
nista. 

Ehdotus 

Ministeriö voi vakuutusyhtiön pyynnöstli hy
vliksyli vastuuvelan katteeksi mlilirliajaksi mui
takin kuin 5 momentissa tarkoitettuja varoja. 

Lakisllliteistli ellikevakuutusliikettli harjoitta
van vakuutusyhtiön on vastuuvelan lisäksi katet
tava sosiaali- ja terveysministeriön mlilirlilimlit 
muut vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudat
taen soveltuvin osin tlimlin pyklillin slilinnöksili. 

Mitli 1 ja 2 momentissa slilidetlilin, koskee 
myös sellaista vakuutusyhtiötli, joka harjoittaa 
yksinomaan jlilleenvakuutusliikettli. 

Ministeriö antaa tarkemmat mliliräykset tli
mlin pyklillin soveltamisesta. 

3 a § 
Mitä 3 §:n 2--9 momentissa säädetään vas

tuuvelan katteesta, ei koske henkivakuutusluo
kassa 3 tarkoitettua tiettyjen sijoitusten kehi
tykseen sidottua vakuutusta (sijoitussidonnainen 
vakuutus). Näiden vakuutusten vastuuvelan ka
te on eriytettävä muun vastuuvelan katteesta. 

Sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityk
sen mlilirliliviin sijoituskohteisiin saa kuulua sel
laisia: 

1) osakkeita ja osuuksia; 
2) sitoumuksia, joilla on huonompi etuoikeus 

kuin velallisen muilla sitoumuksilla; 
3) johdannaissopimuksia; 
4) joukkovelkakirjalainoja; ja 
5) muita raha- ja pliliomamarkkinavlllineitll; 

joilla kliydlilin kauppaa ETA-valtiossa tai siihen 
sosiaali- ja terveysministeriön antamien mlili
rliysten mukaan rinnastettavassa muussa valtios
sa sijaitsevilla slilinnellyillll markkinoilla, joista 
slilidetlilin 3 §:n 5 momentissa tarkoitetussa ase
tuksessa. 

Edellli 2 momentissa tarkoitettujen julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevien varojen lisllksi 
saa sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehi
tyksen mälirliliviin sijoituskohteisiin kuulua mui
ta 3 §:n 5 momentissa mainittuja varoja enintlilin 
ministeriön vahvistama mlilirli. 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
on katettava nliiden vakuutusten arvonkehityksen 
mlilirliliviin sijoituskohteisiin kuuluvin varoin mi
nisteriön vahvistamin sellaisin poikkeuksin, jotka 
eivllt vaaranna vakuutettuja etuja tai 11 luvun 
mukaisten vakavaraisuusvaatimusten tliyttymis
tli. 

Ministeriö antaa tarkemmat mlilirliykset siitti, 
miten vakuutusyhtiön on katettava sijoitussidon
naisten vakuutusten vastuuvelka. Ministeriön an-



108 1994 vp -- lUE 330 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Jos vakuutusyhtiöön kuulumaton sijoitus

omaisuus on kirjattu hankintamenoa tai sitä 
pienempää todennäköistä hankintamenoa taik
ka luovutushintaa alhaisempaan määrään, on 
erotus (ennakkokulukirjaus) merkittävä erik
seen taseeseen. Tuloslasketmaan on omana 
eränä merkittävä ennakkokulukirjauksen muu
tos tilikauden aikana. 

Ehdotus 

tamissa mätiräyksissä käsitellään erityisesti vas
tuuvelan katteeseen kuuluvien varojen sijaintia, 
vakuutuksen takaisinoston ja sijoituskohteen 
vaihdon rajoittamista sekä katteen luetteloimis
ta. Ministeriö voi myös tarvittaessa antaa mää
räyksiä sijoitustoiminnasta aiheutuvien riskien 
hajauttamista koskevista periaatteista, joita va
kuutusyhtiön on noudatettava sijoitussidonnaisen 
vakuutuksen arvonkehityksen määräävien sijoi
tuskohteiden valinnassa. 

4 § 
Vakuutusyhtiöllä tilikauden päättyessä jäljellä 

olevien sijoitusten hankintameno aktivoidaan. 
Rakennusten hankintameno on poistettava vai
kutusaikanaan suunnitelman mukaan. Sijoitusten 
taseeseen merkittävää hankintamenoa on alen
nettava tulosvaikutteisesti, jos sijoituksen käypä 
arvo on tilikauden päättyessä sen hankintamenoa 
tai tämän momentin perusteella aikaisemmin 
tehdyillä arvonalennuksilla vtthennettyä hankin
tamenoa pienempi. Jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö erityisestä syystä toisin määrää, käyttö
omaisuudeksi ja saamisiksi katsottavien sijoitus
ten osalta alentaminen voidaan jättää suoritta
matta, jos arvon alenlumista on pidettävä tila
päisenä. Arvonalennus on palautettava tulosvai
kutteisesti hankintamenoon siltä osin kuin 
sijoituksen käypli arvo seuraavien tilikausien 
päättyessä mahdollisesti ylittää alennetun han
kintamenon. 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pää
omamarkkinavälineet voidaan merkitä taseeseen 
1 momentista poikkeavalla tavalla siten kuin 
sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. 

Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, arvopa
perin tai muun niihin verrattavan hyödykkeen 
käypä arvo on tilikauden päättyessä pysyvästi 
hankintamenoa olennaisesti suurempi, voidaan 
taseeseen merkitä hankintamenon lisäksi enin
tään käyvän arvon ja hankintamenon erotuksen 
suuruinen arvonkorotus. Jos hyödykkeen arvoa 
on tilikauden aikana korotettu, on korotusta 
vastaava mttärä merkittävä sijoitusomaisuudeksi 
katsottavan hyödykkeen osalta tuloslaske/maan 
ja käyttöomaisuudeksi katsottavan hyödykkeen 
osalta taseen vastattaviin arvonkorotusrahas
toon. 

Hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai 
käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryh
mästä toiseen 1--3 momentissa tarkoitetun ta
searvon määräisenä. 
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8 § 
Jos vakuutusyhtiöllä on saamisia vakuutusyh

tiön konserniin kuuluvalta yhtiöltä tai velkoja 
sille, on ne ilmoitettava taseen liitteenä sen 
mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö mää
rää. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on voimassa 
rahalainoista yhtäältä vakuutusyhtiön tai va
kuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön hal
lituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toi
mitusjohtajalle ja toisaalta vakuutusyhtiön 
konserniin kuuluvan yhtiön muille osakkeen-

Ehdotus 

Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, 
tuloslaske/maan merkitty arvonkorotus on oi
kaistava tulosvaikutteisesti ja arvonkorotusra
hastoon merkitty arvonkorotus on peruutettava. 

Arvonkorotusrahastoa saadaan käyttää aino
astaan osakeyhtiön rahastoantiin, osakeyhtiölain 
4 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun siir
toon osakepääomaan tai keskinäisen vakuutus
yhtiön pohjarahaston kartuttamiseen ja tällöin
kin vain, jos rahasto on muodostunut käyttö
omaisuudeksi katsottavien sijoitusten arvonkoro
tuksista. Arvonkorotusta peruutettaessa on ra
hastoon merkittyä pääomaa vähennettävä peruu
tettavalla määrällä. Jos yhtiön osakepääomaa on 
korotettu tai pohjarahastoa on kartutettu käyt
tämällä hyväksi arvonkorotusrahastoa eikä ra
hastoon merkittyä pääomaa voida pienentää 
peruutettavalla määrällä, on vastaava määrä 
merkittävä vapaan oman pääoman vähennyksek
si. 

Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-eräkoh
taisesti sijoitusten hankintameno ja käypä arvo. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset sijoitusten käyvän arvon ja 
hankintamenon määrittämisestä sekä rakennus
ten suunnitelman mukaisten poistojen esittämis
tavasta. 

4a§ 
Mitä 4 §:n 1-7 momentissa säädetään, ei 

koske sijoitussidonnaisia vakuutuksia. 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan 

katteena olevat sijoitukset on esitettävä taseessa 
erikseen arvostettuina käypään arvoon. Jos sijoi
tusten käyvän arvon ja hankintamenon erotus on 
tilikauden aikana muuttunut, on muutosta vas
taava määrä merkittävä tuloslaskelmaan. Taseen 
liitteenä on ilmoitettava sijoitusten hankinta
meno. 

8 § 

Jos taseeseen sisältyy rahalainoja vakuutus
yhtiön tai vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan 
yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenil
le taikka toimitusjohtajalle, on taseen liitteenä 
erikseen ilmoitettava niiden yhteismäärä, mikäli 
se ylittää sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
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omistajille kuin vakuutusyhtiöille ja tytäryhti
öille, mikäli kysymyksessä olevien lainojen yh
teismäärä ylittää sen määrän, jonka ministeriö 
vahvistaa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin henkilöi
hin on rinnastettava tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankous
suhteessa, ett toinen heistä on naimisissa toisen 
veljen tai sisaren kanssa. 

Jos vakuutusyhtiö on antanut vieraan si
toumuksen vakuudeksi pantteja tai niihin ver
rattavia vakuuksia, on ne merkittävä taseen 
liitteeseen ministeriön määräämin tavoin eritel
tyinä. Sama koskee vakuutusyhtiön antamia 
muita kuin vakuuksiin perustuvia vastuu
sitoumuksia. 

9§ 

Ehdotus 

taman määrän. Mitä tässä momentissa on sa
nottu, on voimassa myös rahalainoista vakuutus
yhtiön konserniin kuuluvan yhtiön muille osak
keenomistajille kuin vakuutusyhtiölle ja tytäryh
tiölle. Ministeriö antaa tarkemmat määräykset 
tässä momentissa tarkoitetuista rahalainoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöi
hin on rinnastettava tällaisen henkilön avio
puoliso, veli ja sisar sekä se, joka on häneen 
suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus
tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankous
suhteessa, että toinen heistä on naimisissa 
toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Jos vakuutusyhtiö on antanut vieraan si
toumuksen vakuudeksi pantteja tai niihin ver
rattavia vakuuksia, on ne merkittävä taseen 
liitteeseen ministeriön määräämin tavoin eritel
tyinä. Sama koskee vakuutusyhtiön antamia 
muita kuin vakuutuksiin perustuvia vastuu
sitoumuksia. 

Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 
liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 

3) käyttö- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvan 
kiinteän omaisuuden ja osakkeiden osalta on 
ilmoitettava verotusarvo tase-erien mukaan eri
teltynä; ja 

4) jos tilikauden poistot määriltään ja perus
teiltaan huomattavasti eroavat edellisen tilin
päätöksen poistoista, on siitä annettava perus
teltu selostus. Muutoinkin on annettava selos
tus sellaisista tilikauden tulokseen sisältyvistä 
tuotto- ja kulueristä, jotka merkittävällä tavalla 
vaikuttavat tuloksen vertailukelpoisuuteen 
edellisen tilinpäätöksen kanssa, tai jotka muul
la tavoin ovat merkitykseltään huomattavia. 

10 § 
Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 

liitettävä rahoituslaskelma. Siinä on annettava 
selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä 
tilikauden aikana. 

3) jos tilikauden poistot määriltään ja perus
teiltaan huomattavasti eroavat edellisen tilinpää
töksen poistoista, on siitä annettava perusteltu 
selostus. Muutoinkin on annettava selostus sel
laisista tilikauden tulokseen sisältyvistä tuotto
ja kulueristä, jotka merkittävällä tavalla vaikut
tavat tuloksen vertailukelpoisuuteen edellisen ti
linpäätöksen kanssa, tai jotka muulla tavoin ovat 
merkitykseltään huomattavia; ja 

4) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai halli
tuksen jäsenten taikka toimitusjohtajan osalta 
heidän näistä tehttlvistään syntyvät tai tehdyt 
eläkesitoumukset, heille myönnetyt lainat yhteis
määrinä ja olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja 
takaisinmaksusta. 

10 § 
Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 

liitettävä rahoituslaskelma ja emoyhtiössä myös 
konsernin rahoitus/askelma. Rahoituslaskelmas
sa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja 
niiden käytöstä tilikauden aikana. 
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11 luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoite

taan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön varojen 
on niiden luonne huomioon ottaen ja sosiaali
ja terveysministeriön määräämien perusteiden 
mukaisesti arvioituna katsottava ylittävän va
kuutusyhtiön velat. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
van vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim
mäismäärä lasketaan 1 momentissa säädetyllä 
tavalla. Työntekijäin eläkelain (395/61) vähim
mäisehtojen mukaisen työkyvyttömyys- työttö
myys- ja perhe-eläkevakuutusliikkeen osalta 
noudatetaan kuitenkin 1 momentin 2 kohdan 
sijasta 2 §:n 1 momentin 1 kohtaa. Toiminta
pääoman vähimmäismäärää laskettaessa yrittä
jien eläkelain ( 468/69) mukainen vakuusliike 
jätetään kokonaan ottamatta huomioon, ja 
työntekijäin eläkelain mukaisesta liikkeestä ote
taan huomioon 10 prosenttia. 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman paaoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta vakuu
tusyhtiön takuumäärästä. 

Henkivakuutusyhtiön toimintapääomasta 
vähintään 5 §:n 2 momentin mukaista takuu
määrän vähimmäismäärää vastaavan osan on 
muodostuttava asetuksella säädettävistä eristä. 

4 § 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoite

taan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön varojen 
on katsottava ylittävän yhtiön velat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset. Varat, velat ja 
sitoumukset määritellään ja arvioidaan niiden 
luonne huomioon ottaen sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämien perusteiden mukaisesti. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
van vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim
mäismäärä lasketaan 1 momentissa säädetyllä 
tavalla. Työntekijäin eläkelain vähimmäisehto
jen mukaisen työkyvyttömyys- ja työttömyys
eläkevakuutusliikkeen osalta noudatetaan kui
tenkin 1 momentin 2 kohdan sijasta 2 §:n 1 
momentin 1 kohtaa. Toimintapääoman vähim
mäismäärää laskettaessa yrittäjien eläkelain 
( 468/69) mukainen vakuutusliike jätetään ko
konaan ottamatta huomioon, ja työntekijäin 
eläkelain mukaisesta liikkeestä otetaan huo
mioon kymmenen prosenttia. 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman paaoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta vakuu
tusyhtiön takuumäärästä. Sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämin ehdoin omaan pääomaan 
rinnastetaan tätä pykälää sovellettaessa vakuu
tusyhtiön ottama laina, jolla on huonompi etu
oikeus kuin vakuutusyhtiön muilla sitoumuksilla. 

Puolet henkivakuutusyhtiön takuumäärästä, 
kuitenkin aina vähintään 5 §:n 2 momentin 
mukaisen määrän, on muodostuttava asetuk
sella säädettävistä eristä. 

12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

1 § 
Yhtiön varoja saadaan jakaa osakkaille vain 

sen mukaisesti kuin tässä laissa on säädetty 
voitonjaosta, osakepääoman tai vararahaston 
alentamisen yhteydessä suoritettavista maksuis-

1 § 
Yhtiön varoja saadaan jakaa osakkaille vain 

sen mukaisesti kuin tässä laissa säädetään 
voitonjaosta, osakepääoman tai vararahaston 
alentamisen yhteydessä suoritettavista maksuis-
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ta ja varojen jaosta yhtiön purkautuessa. Voi
tonjaoksi ei katsota sellaista lisäetujen antamis
ta, mikä suoritetaan 13 luvun säännöksiä nou
dattaen sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaisesti. 

2 § 
Voitonjako ei saa ylittää viimeksi kuluneelta 

tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton 
ja yhtiön muun vapaan oman pääoman yhteis
määrää vähennettynä taseen osoittamalla tap
piolla sekä määrällä, joka 11 luvun oman 
pääoman ja toimintapääoman suhdetta koske
vien säännösten johdosta tai yhtiöjärjestyksen 
mukaan on siirrettävä vararahastoon tai muu
toin jätettävä jakamatta, Erityisiin syihin pe
rustuvasta kiellosta on säädetty osakeyhtiölain 
6 luvun 2 §:ssä. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua jaettavaa voittoa määrättäessä on 
tilikauden voitosta lisäksi vähennettävä se mää
rä, joka 11 luvun oman pääoman ja toiminta
pääoman suhdetta koskevien säännösten joh
dosta on siirrettävä vararahastoon tai muutoin 
jätettävä jakamatta. 

3 § 
Jos yhtiön varoja on jaettu osakkaille vakuu

tusta varten vahvistettujen perusteiden vastai
sesti, on myös sove1tuvin osin noudatettava, 
mitä osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:ssä on säädet
ty. 

5 § 
Rahalainan antaminen vakuutusyhtiön tai 

vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle taik
ka toimitusjohtajalle samoin kuin vakuuden 
antaminen heidän velvoitteistaan on sallittu 
vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahviste
tun taseen osoittaman vapaan oman pääoman 
puitteissa ja edellyttäen, että velalliselta saa
daan 10 luvun 3 §:n 2 momentin 1-4, 6 ja 7 
kohdassa mainitun sijoituksen veroinen va
kuus. Sama koskee lainan tai vakuuden anta
mista edellä mainitun henkilön aviopuolisolle, 
veljelle tai sisarelle taikka sille, joka on tällai
seen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevas
sa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa taikka 
sellaisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä 
on naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa. 

Ehdotus 

ta ja varojen jaosta yhtiön purkautuessa. Voi
tonjaoksi ei katsota sellaista lisäetujen antamis
ta, mikä suoritetaan laskuperusteiden mukaisesti 
13 luvun tai työntekijäin eläkelain 12 a §:n 2 
momentin säännöksiä noudattaen. 

2 § 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momentissa 

ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voitonjako on 
kielletty, jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 
11 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyn vähim
mäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin rinnas
teta 11 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
vakuutusyhtiön ottamaa lainaa. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaista yhteismäärää laskettaessa huomioon ei 
oteta JO luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaa va
kuutusyhtiötä. 

3 § 
Jos yhtiön varoja on jaettu osakkaille vakuu

tusta koskevien perusteiden vastaisesti, on myös 
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiö
lain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. 

5 § 
Rahalainan antaminen vakuutusyhtiön tai 

vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle taik
ka toimitusjohtajalle samoin kuin vakuuden 
antaminen heidän velvoitteistaan on sallittu 
vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahviste
tun taseen osoittaman vapaan oman pääoman 
puitteissa ja edellyttäen, että lainalla tai vakuu
della on takaus, jonka on antanut ETA-valtiossa 
toimiluvan saanut talletuspankki, tai muu tur
vaava vakuus. Sama koskee lainan tai vakuuden 
antamista edellä mainitun henkilön aviopuo
lisolle, veljelle tai sisarelle taikka sille, joka on 
tällaiseen henkilöön suoraan ylenevässä tai 
alenevassa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa 
taikka sellaisessa lankoussuhteessa, että toinen 
heistä on naimisissa toisen veljen tai sisaren 
kanssa. 
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13 luku 

Henkivakuutus ja muu pitkäaikainen 
vakuutus 

2 § 
Henkivakuutuksessa, henkivakuutusluokan 1 

alakohdassa c tarkoitettuja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi annettavia lisävakuutuksia 
lukuun ottamatta, on noudatettava sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamia perusteita, jois
sa määrätään: 

1) miten vakuutusmaksut lasketaan; 
2) miten vastuuvelka lasketaan; 
3) vapaakirjasta ja takaisinostosta; 
4) vakuutusmaksun laiminlyönnin seuraa

muksista; sekä 
5) vakuutuksenottajan oikeuksista, kun va

kuutus muun syyn kuin takaisinoston takia 
ennen sovittua aikaa lakkaa tai yhtiö muuten 
vapautuu vastuustaan. 

Hakemuksessa, joka koskee vakuutusmak
sun laskemisperusteita, on esitettävä selvitys 
siitä, mihin vakuutettujen ryhmään, huomioon 
ottaen asianomaisten terveydentila ja muut 
yhtiön vastuuseen vaikuttavat seikat, mitäkin 
maksua sovelletaan. Jos tässä myöhemmin 
tapahtuu muutos, se ja sen syyt on viipymättä 
ilmoitettava ministeriölle. 

3 § 
Mitä 2 §:ssä henkivakuutuksen perusteista 

säädetään, on soveltuvin osin noudatettava 
annettaessa sellaisia vakuutukseen liittyviä lisä
etuja, joihin yhtiö vakuutussopimuksessa ei ole 
sitoutunut. 

15 341394P 

Ehdotus 

13 luku 

Henkivakuutus 

1 § 
Henkivakuutuksella sekii vahinkovakuutus

luokkiin 1 ja 2 kuuluvilla vakuutuksilla on oltava 
JO luvun 2 §:ssä tarkoitettujen vastuuvelan /as
kuperusteiden lisäksi laskuperusteet, joissa mäli
rätään, miten vakuutusmaksut tai niitä vastaavat 
vakuutusturvan määrät lasketaan, näiden vakuu
tusten takaisinostoarvosta ja vapaakirja-arvosta. 
Vapaakirja-arvolla tarkoitetaan sitä turvaa, jon
ka vakuutus antaa, jos vakuutusmaksuja ei enäli 
makseta. 

Laskuperusteesta on käytlivli myös ilmi, miten 
vakuutetut jaetaan ryhmiin yhtiön vastuuseen 
vaikuttavien tekijöiden perusteella. 

2 § 
Uusien henkivakuutusten vakuutusmaksun Ias

kuperusteel on laadittava silmällä pitäen vakuu
tettujen etujen turvaamista siten, että vakuutus
yhtiö pystyy selviytymään kaikista nliiden va
kuutusten sille aiheuttamista velvoitteista joutu
matta käyttämään muita varoja kuin näiden 
vakuutusten vakuutusmaksuja ja niiden sijoitta
misesta saatavia tuottoja tavalla, joka saattaisi 
vaarantaa 11 luvun mukaisten vakavaraisuusvaa
timusten täyttymistä. 

3 § 
Päätettäessli lisiietujen antamisesta sellaisille 

vakuutuksil/e, joille on vakuutussopimuksessa 
annettu oikeus vakuutusten tuottaman ylijäämiin 
perusteella mahdollisesti annettaviin lisiietuihin, 
on kohtuullisessa määrin otettava huomioon sekli 
näille vakuutuksille annettavien lisäetujen koko
naismäärlin että niiden jakautumisen osalta näi
den vakuutusten tuottaman ylijäämän määrä ja 
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4§ 
Vakuutusmaksuvastuun laskuperusteita saa 

muuttaa ainoastaan siten, että vastuu uusien 
perusteiden mukaan laskettuna ja sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymällä tavalla ryhmi
tettynä on muutoshetkellä kunkin ryhmän osal
ta vähintään yhtä suuri kuin vanhojen perus
teiden mukaan laskettu vastuu, mikäli eroa ei 
siirretä 10 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuun varaukseen 3 §:n mukaisia lisäetuja var
ten. 

5§ 
Perusteet, jotka mainitaan 2 §:n 1 momentin 1 

ja 2 kohdassa, on laadittava silmällä pitäen 
lähinnä vakuutettujen etujen turvaamista, sekä 
perusteet, jotka mainitaan sanotun momentin 
3-5 kohdassa ja 3 §:ssä, silmällä pitäen lähinnä 
niiden kohtuullisuutta. 

6§ 
Henkivakuutusyhtiö ei saa ilman sosiaali- ja 

terveysministeriön lupaa tehdä sopimusta sellais
ten henkivakuutusten jälleenvakuuttamisesta, jot
ka yhtiö vastaisuudessa myöntää, ellei sopimusta 
voida yhtiön puolesta irtisanoa lakkaavaksi il
man korvausta viimeistään vuoden kuluttua irti
sanomisesta. 

7§ 
Vastuuvelan laskemisesta ja kymmentä vuotta 

pitemmäksi ajaksi annettavasta vahinkovakuu
tuksesta on vastaavasti voimassa, mitä 
2-() §:ssä säädetään henkivakuutuksesta. 

8§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem

mat määräykset siitä, millaiseen omaisuuteen 
sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehitys 
voidaan sitoa. 

Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa on nouda-

Ehdotus 

muodostumistapa. Lisäedut eivät saa vaarantaa 
yhtiön 11 luvun mukaan määräytyvien vakava
raisuusvaatimusten täyttymistä tai lisäetujen ta
son jatkuvuutta. 

Mitä 1 §:ssä on säädetty henkivakuutuksen 
laskuperusteista, on soveltuvin osin noudatettava 
myös annettaessa vakuutuksille lisäetuja. 

4 § 
Laskuperusteita, joista säädetään 1 §:ssä ja 

JO luvun 2 §:ssä, ei saa muuttaa siten, että 
muutos alentaisi yksittäisten vakuutusten ta
kaisinostoarvoja ilman, että vakuutuksenottajalle 
annetaan mahdollisuus lopettaa vakuutus nosta
malla alentamaton takaisinostoarvo. Perusteiden 
muuttaminen ei saa alentaa vakuutusten vapaa
kirja- arvoja, ellei ole kysymys sellaisesta muu
toksesta, joka aiheutuu lainsäädännön muuttumi
sesta tai siitä, että yhtiön on alennettava vastuu
velkaa laskettaessa käyttämäänsä korkokantaa 
sosiaali- ja terveysministeriön alennettua vastuu
velkalaskelmissa käytettävän koron ylärajaa. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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tettava ministeriön vahvistamaa perustetta, jossa 
määrätään, millaisin ehdoin vakuutukseen liitty
vää sijoituskohdetta voidaan vakuutuksenottajan 
vaatimuksesta muuttaa. Tämli peruste samoin 
kuin sijoitussidonnaisen vakuutuksen takaisinos
toa koskeva peruste on laadittava silmällli pitäen 
vakuutettujen etujen turvaamista ja perusteen 
kohtuullisuutta. 

Ministeriö voi sijoitussidonnaisen vakuutuksen 
osalta myöntää poikkeuksia 2-5 §:n säännök
sistä. 

Ehdotus 

14 luku 

Vakuutusyhtiöiden valvonta 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

milloin tahansa tarkastaa vakuutusyhtiön ja sen 
sivuyhtiön liikettä ja muuta toimintaa sekä 
osallistua niihin kokouksiin, joissa päätösval
taa vakuutusyhtiöasioissa käytetään, ei kuiten
kaan päätöksen tekoon. Tarkastusta varten 
ministeriössä voi olla erityisiä asiantuntijoita. 
Näiden palkkaedut vahvistaa ministeriö ja ne 
suoritetaan asianomaisten yhtiöiden varoista mi
nisteriön määrliämällä tavalla. 

1 § 

Vakuutusyhtiön talouden valvonta myös sen 
harjoittaman 2 a luvun 1 §:n 1 momentissa ja 
8 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuutusliikkeen 
osalta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Talouden valvonta käsittää erityisesti vakuutus
yhtiön vakavaraisuuden, vakuutusteknisen vas
tuuvelan, sen katteena olevien varojen sekä 
vahinkovakuutusluokan 18 (matka-apu) harjoit
tamiseen käytettävissä olevien voimavarojen tar
kastamisen. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

tarkastaa vakuutusyhtiön ja sen sivuyhtiön 
liikettä ja muuta toimintaa. Ministeriöllli on 
oikeus suorittaa tarkastuksia vakuutusyhtiön ti
loissa sekä osallistua niihin kokouksiin, joissa 
päätösvaltaa vakuutusyhtiöasioissa käytetään, 
ei kuitenkaan päätöksentekoon. 

Ministeriöllä on oikeus tarkastaa vakuutusyh
tiön muussa ETA-valtiossa sijaitsevan edustuston 
toimintaa, joko itse tai edustajansa välityksellä, 
ilmoitettuaan asiasta tarkastuksen kohteena ole
van edustuston sijaintivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaavalle viranomaiselle. 

Mitä 2 momentissa sliädetään, ei koske va
kuutusyhtiön edustustoja 2 luvun 2 §:n 3 momen
tissa tarkoitetussa valtiossa, ellei tämän valtion 
lainsäädlinnöstä muuta johdu. 

Tarkastusta varten ministeriössä voi olla eri
tyisiä asiantuntijoita. Näiden palkkaedut vahvis-
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Jos erityistä syytä on, voi ministeriö ottaa 
haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. Yh
tiön pyynnöstä on niistä maksutta annettava 
yhtiölle jäljennös. 

5 § 
Jollei vakuutusyhtiö noudata lakia, toimilu

paansa, yhtiöjärjestystään tai vakuutusta var
ten vahvistettuja perusteita taikka sosiaali- ja 
terveysministeriön tämän lain nojalla antamia 
määräyksiä, tai jos sen toiminnan perusteet 
eivät enää ole lain mukaiset taikka jos yhtiö on 
ministeriön varoituksesta huolimatta käyttänyt 
hyvän Vakuutustavan vastaisia menettelytapo
ja, ministeriön tulee kehottaa yhtiötä korjaa
maan asia määräajassa, joka ilman pakottavia 
syitä ei saa olla kuutta kuukautta pitempi. 

Ministeriöllä on oikeus kieltää yhtiökokouk
sen, hallintoneuvoston tai hallituksen 1 mo
mentissa mainittua asiaa koskevan päätöksen 
toimeenpano. Jos päätös on jo pantu täytän
töön, ministeriö voi velvoittaa yhtiön ryhty
mään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamisek
si. 

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

Jollei edellä tässä pykälässä tarkoitettua ke
hotusta tai kieltoa noudateta, ministeriö voi 
kieltää yhtiötä antamasta uusia vakuuksia, 
kunnes asia on korjattu, ja jos velvoitteiden 
laiminlyönti on tärkeä, valtioneuvosto voi rajoit
taa yhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen. 

Jos yhtiö ei aloita toimiluvan mukaista toi
mintaansa 12 kuukauden kuluessa toimiluvan 
myöntämisestä tai jos yhtiö lopettaa toimintansa 
vähintään kuuden kuukauden ajaksi toimiluvan 
myöntämisen jälkeen, valtioneuvosto voi rajoit
taa toimilupaa tai peruuttaa sen. 

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

5 a§ 
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää-

Ehdotus 

taa ministeriö ja ne suoritetaan asianomaisten 
yhtiöiden varoista ministeriön määräämällä ta
valla. 

Jos siihen on erityinen syy, ministeriö voi 
ottaa haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. 
Yhtiön pyynnöstä niistä on maksutta annetta
va yhtiölle jäljennös. 

5 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa vakuu

tusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä kor
jaamaan asian määräajassa tai kieltää yhtiötä 
jatkamasta ministeriön virheellisenä pitämää me
nettelyä, jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, 
toimilupaansa, yhtiöjärjestystään tai sosiaali- ja 
terveysministeriiin tämän lain nojalla antamia 
määräyksiä, jos yhtiö on käyttänyt hyvän vakuu
tuslavan vastaisia menettelytapoja taikka jos 
yhtiön toiminnassa on ilmennyt väärinkäytöksiä. 

Ministeriöllä on oikeus kieltää yhtiökokouk
sen, hallintoneuvoston tai hallituksen 1 mo
mentissa mainittua asiaa koskevan päätöksen 
toimeenpano. Jos päätös on jo pantu täytän
töön, ministeriö voi velvoittaa yhtiön ryhty
mään toimenpiteisiin oikaisun aikaansaamisek
si. 

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

Jollei tässä pykälässä tarkoitettua kehotusta 
tai kieltoa noudateta, ministeriö voi kieltää 
vakuutusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu. 

5 a § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa 
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oma on pienempi kuin 11 luvun 2 §:n mukainen 
toimintapääoman vähimmäismäärä, tai henki
vakuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 4 §:n mukainen toiminta
pääoman vähimmäismäärä on välittömästi toi
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi yhtiön taloudellisen aseman terveh
dyttämissuunnitelma. 

6 § 
Milloin sosiaali- ja terveysministeriö katsoo 

vakuutusyhtiön joutuneen tai olevan joutumas-

Ehdotus 

vakuutusyhtiön toimilupaa tai peruuttaa sen, jos: 
1) yhtiö ei aloita toimintaansa 12 kuukauden 

kuluessa toimiluvan myöntämisestä; 
2) yhtiö ilmoittaa luopuvansa vakuutusliik

keen harjoittamisesta; 
3) yhtiö on lopettanut toimintansa yli kuuden 

kuukauden ajaksi toimiluvan myöntämisen jäl
keen; 

4) vakuutusyhtiö ei noudata tämän luvun 
5 §:ssä tarkoitettua kehotusta tai kieltoa ja 
velvoitteiden laiminlyönti on törkeä; 

5) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa mää
räajassa suorittamaan 5 b §:ssä tarkoitetussa 
taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel
massa tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmas
sa esitettyjä toimenpiteitä; tai 

6) niissä olosuhteissa, joiden vallitessa toimi
lupa on annettu, on tapahtunut sellaisia muutok
sia, ettei toimilupaa enää annettaisi taikka jos 
toiminnan aloittamisen edellytykset eivät enää 
täyty. 

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoitettava 
toimiluvan rajoittamisesta tai peruuttamisesta 
niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien val
tioiden vakuutustarkastuksesta vastaaville viran
omaisille, joissa yhtiö harjoittaa vakuutusliikettä 
2 a luvun 1 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 momentin 
perusteella. 

5 b § 
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää

oma on pienempi kuin 11 luvun 2 §:n mukainen 
toimintapääoman vähimmäismäärä, tai henkiva
kuutusyhtiön, jonka toimintapääoma on pienem
pi kuin 11 luvun 4 §:n mukainen toimintapää
oman vähimmäismäärä, on viipymättä toimitet
tava sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttä
väksi yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttä
missuunnitelma. 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka toi
mintapääoma on pienempi kuin 11 luvun 5 §:n 
mukainen takuumäärä, taikka vakuutusyhtiön, 
jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 6 §:n 
vähimmäisvaatimusta, on viipymättä toimitetta
va sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi 
lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 

6 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa hal

tuunsa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta 
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sa sellaiseen tilaan, että yhtiö on purettava, on 
ministeriöllä valta ottaa haltuunsa yhtiön 
omaisuutta 15 luvun 10 §:n 1 momentissa tar
koitettua vastuuvelkaa vastaava määrä. Minis
teriö voi myös kieltää yhtiötä luovuttamasta tai 
panttaamasta yhtiön hallinnassa olevaa omai
suutta. 

Lausunnon antamista varten pidetään sosi
aali- ja terveysministeriön vakuutusosaston 
päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen 
johdolla kokous, johon osallistuvat kaikki asi
antuntijat, tai neuvottelu, johon osallistuvat 
niiden alojen asiantuntijat, joita koskevasta 
asiasta on kysymys. 

8 § 
Asiantuntijoiden on annettava lausunto esi

tyksestä vakuutusyhtiölainsäädännön muutta
miseksi tai kehittämiseksi sekä tämän lain ja 
sen nojalla annetun asetuksen perusteella val
tioneuvoston tai sosiaali- ja terveysministeriön 
ratkaistavaksi tulevasta asiasta, joka koskee: 

1) toimiluvan antamista, muuttamista tai 
peruuttamista; 

Ehdotus 

taikka kieltäli yhtiötä luovuttamasta tai panttaa
masta tällaista omaisuutta ilmoitettuaan asiasta 
niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien mui
den valtioiden vakuutustarkastuksesta vastaaville 
viranomaisille, joissa vahinkovakuutussopimuk
sen kattama riski 2 a luvun JO §:n mukaan 
sijaitsee tai jossa henkivakuutuksen ottaja asuu 
vakinaisesti tai, jos henkivakuutuksen ottaja on 
oikeushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee, jos: 

J) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutettu; 
2) vakuutusyhtiö ei tliytä JO luvun 3 tai 3 

a §:n vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia; 
3) vakuutusyhtiö ei tliytä tämän luvun 5 b §:n 

2 momentissa mainittuja JJ luvussa yhtiön toi
mintapääomalle ja omalle pliäomalle asetettuja 
vaatimuksia; sekä 

4) vakuutusyhtiö ei enää tliytä tämän luvun 5 
b §:n J momentissa mainittuja JJ luvussa yhtiön 
toimintapääomalle asetettuja vaatimuksia ja mi
nisteriöllä on aihetta olettaa yhtiön taloudellisen 
tilan edelleen heikkenevän tai jos ministeriö 
katsoo yhtiön olevan joutumassa tällaiseen ti
laan. 

Ministeriö voi pyytliä niitä ETA-valtioiden 
vakuutustarkastuksesta vastaavia viranomaisia, 
joissa yhtiö harjoittaa vakuutusliikettä 2 a luvun 
J §:n J momentin tai 8 §:n J momentin perus
teella, ryhtymään kotivaltiassaan J momentissa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

7 § 

Lausunnon antamista varten pidetään sosi
aali- ja terveysministeriön vakuutusosaston 
osastopäällikön tai hänen määräämänsä virka
miehen johdolla kokous. 

8 § 
Asiantuntijoiden on annettava lausunto esi

tyksestä, joka koskee vakuutusyhtiölainsäädtin
nön muuttamista, tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen perusteella annettavia tar
kempia määräyksiä taikka 14 luvun 4 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen erityisten asiantunti
joiden toimeenottamisessa noudatettavia periaat
teita. 
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2) toimenpidettä, joka valituksesta huolimat
ta voidaan panna täytäntöön; 

3) vakuutusyhtiöiden sulautumista, vakuu
tuskannan siirtoa tai vakuutusyhtiön yhtiö
muodon muuttamista; 

4) ministeriön antamia yleisiä määräyksiä; 
5) 14 luvun 4 §:ssä tarkoitettujen erityisten 

asiantuntijoiden toimenottamisessa noudatetta
via periaatteita; 

sekä jos asialla on yleistä merkitystä; 
6) yhtiöjärjestystä; 
7) vakuutuksen perusteita; ja 
8) II luvun 1 §:n mukaista pääomaa. 
Ministeriö voi asiantuntijoilta pyytää lausun-

non muustakin kuin 1 momentissa mainitusta 
asiasta. 

Edellä 1 momentissa mainituista asioista on 
1-5 kohdassa mainitut käsiteltävä asiantuntijoi
den kokouksessa ja muut neuvottelussa. Minis
teriö voi kuitenkin saattaa kokouksessa käsitel
täväksi asian, joka muuten olisi käsiteltävä 
neuvottelussa. Niin ikään on neuvotteluun osal
listuneella asiantuntijalla oikeus saada kokouk
sessa käsiteltäväksi sellainen asia, josta mainitun 
momentin mukaan on hankittava asiantuntijoi
den lausunto. Vastaavasti voi kokoukseen osal
listuneiden asiantuntijoiden enemmistö vaatia, 
että valtioneuvoston päätettäväksi saatetaan 
asia, jonka ratkaisemisesta se on eri mieltä kuin 
ministeriö. 

Ehdotus 

Ministeriö voi kuulla asiantuntijoita muussa
kin kuin 1 momentissa mainitussa asiassa. 

14 a luku 

Kilpailun turvaaminen 

Vakuutusehtoja sekä maksu- ja muita perus
teita vahvistaessaan sosiaali- ja terveysministe
riön on otettava huomioon myös kilpailun 
vaatimukset. 

2 § 

Vakuutusyhtiöiden valvonnassa sosiaali- ja 
terveysministeriön on otettava huomioon myös 
kilpailun vaatimukset. 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin II luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka 
toimintapääoma on pienempi kuin II luvun 
5 §:n mukainen takuumäärä, taikka vakuutus-

1 § 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toimintapää
oma on pienempi kuin II luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka 
toimintapääoma on pienempi kuin II luvun 
5 §:n mukainen takuumäärä, taikka vakuutus-
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yhtiön, jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n vähimmäisvaatimusta, on viipymättä toi
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hyväk
syttäväksi lyhyen aikavälin rajoitussuunnitelma. 
Vakuutusyhtiö on asetettava selvitystilaan ja 
purettava, jollei edellä mainittuja 11 luvussa 
asetettuja vaatimuksia ole täytetty kolmen kuu
kauden kuluessa siitä, kun asia ilmoitettiin 
yhtiökokoukselle. Ministeriöllä on kuitenkin 
oikeus pidentää määräaikaa enintään vuodeksi, 
jollei vakuutettuja etuja näin vaaranneta. 

14 § 
Jos sopimusta vakuutuskannan luovuttami

sesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yhtiötäkään 
ole perustettu kahden vuoden kuluessa selvitys
tilan alkamisesta, tulee sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määrätä ajankohta, jolloin vakuutuk
set lakkaavat olemasta voimassa. Tämän jäl
keen on erityisen selvityspesän omaisuus, jollei 
toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaettava 
niille, joilla vakuutussopimuksen perusteella on 
siihen oikeus, heidän vastuuvelkaosuuksiensa 
suhteissa. Erityisen selvityspesän omaisuus on 
kuitenkin, jos on kysymys työntekijäin eläke
laissa tarkoitetusta vakuutusyhtiöstä, sanotun 
lain mukaisen vakuutuskannan osalta käytettä
vä niiden hyväksi, joilla on osuus vastuuvel
kaan, heidän vastuuvelkaosuuksiensa mukai
sessa suhteessa ottamalla vastaavanlainen va
kuutus toisesta vakuutusyhtiöstä. 

Ehdotus 

yhtiön, jonka oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n vähimmäisvaatimusta, on asetettava selvi
tystilaan ja purettava, jollei edellä mainittuja 11 
luvussa asetettuja vaatimuksia ole täytetty kol
men kuukauden kuluessa siitä, kun asia ilmoi
tettiin yhtiökokoukselle. Ministeriöllä on kui
tenkin oikeus pidentää määräaikaa enintään 
vuodeksi, jollei vakuutettuja etuja näin vaaran
neta. 

14 § 
Jos sopimusta vakuutuskannan luovuttami

sesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yhtiötäkään 
ole perustettu kahden vuoden kuluessa selvitys
tilan alkamisesta, tulee sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määrätä se ajankohta, jolloin vakuu
tukset lakkaavat olemasta voimassa. Tämän 
jälkeen on erityisen selvityspesän omaisuus, 
jollei toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaet
tava niille, joilla vakuutussopimuksen perus
teella on siihen oikeus, heidän vastuuvelka
osuuksiensa suhteissa. Mikäli kuitenkin on ky
symys lakisääteistä eläkevakuutusliikettä har
joittavasta vakuutusyhtiöstä, erityisen selvityspe
sän omaisuus on käytettävä sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämällä tavalla niihin 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, että sa
manlainen eläketurva järjestetään toisessa va
kuutusyhtiössä. Tällöin on ensisijaisesti pyrittävä 
pienentämään työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 
momentin soveltamisesta aiheutuvia kustannuk
sia. 

16 luku 16 luku 

Sulautuminen ja vakuutuskannan luovuttaminen Sulautuminen ja vakuutuskannan luovuttaminen 

3 § 

Jos luovuteitavaan vakuutuskantaan sisältyy 
vakuutussopimuksia, jotka on tehty 2 a luvun 
1 §:n 1 momentissa tai 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun sijoittautumisoikeuden tai palvelujen 
vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella, minis
teriön on ennen suostumuksen antamista hankit
tava suostumus sen muun ETA-valtion vakuutus
tarkastuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa 
vahinkovakuutussopimuksen kattama riski 2 a 
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5a§ 
Asetuksella säädetyissä tapauksissa vakuu

tusyhtiö saa sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumuksella ja ministeriön määräämin eh
doin luovuttaa vakuutuskantansa tai osan siitä 
ulkomaiselle vakuutusyhtiölle taikka vastaan
ottaa ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä sen vakuu
tuskannan tai osan siitä. Tällöin on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä 1, 3 ja 5 §:ssä sääde
tään vakuutuskannan tai sen osan luovuttami
sesta, jollei ministeriö myönnä tästä poikkeus
ta. Luovuttavaa ulkomaista vakuutusyhtiötä ei 
kuitenkaan ole velvoitettava antamaan yhtiön 
osakkaille tietoa 3 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta kuulutuksesta. 

16 341394P 

Ehdotus 

luvun JO §:n mukaan sijaitsee tai jossa henkiva
kuutuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, jos hen
kivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, se oike
ushenkilön toimipaikka, johon sopimus liittyy, 
sijaitsee. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on tehty 
2 a luvun 6 §:ssä tarkoitetusta edustustosta 
käsin, ministeriö on ennen suostumuksen anta
mista annettava edustuston sijaintimaan vakuu
tustarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle 
mahdollisuus tulla kuulluksi vakuutuskannan luo
vuttamisesta. 

5 a § 
Vakuutusyhtiö voi sosiaali- ja terveysministe

riön suostumuksella luovuttaa 2 a luvun J §:n J 
momentissa tai 8 §:n J momentissa tarkoitetun 
sijoittautumisoikeuden tai palvelujen vapaan tar
joamisen oikeuden perusteella tehtyjen vakuutus
sopimusten vakuutuskannan tai osan siitä ulko
maiselle vakuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö). 

Ennen suostumuksen antamista ministeriön on 
hankittava vastaanottavan yhtiön kotivaltion va
kuutustarkastuksesta vastaavan viranomaisen 
vahvistus siitä, että vastaanottavalla yhtiöllä on 
vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riit
tävä toimintapääoma sekä suostumus sen ETA
valtion vakuutustarkastuksesta vastaavalta vi
ranomaiselta, jossa vahinkovakuutussopimuksen 
kattama riski 2 a luvun JO §:n mukaan sijaitsee 
tai jossa henkivakuutuksen ottaja asuu vakinai
sesti tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oikeus
henkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, johon 
sopimus liittyy, sijaitsee. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on tehty 
edustustosta käsin, ministeriön on ennen suostu
muksen antamista annettava edustuston sijainti
maan vakuutustarkastuksesta vastaavalle viran
omaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi vakuutus
kannan luovuttamisesta. 
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Ehdotus 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin osin · 
noudatettava, mitä 1, 3 ja 5 §:ssä säädetään, 
kuitenkin siten, että 3 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu kuulutus julkaistaan luovuttavan yhtiön 
kustannuksella. 

5 b § 
Vakuutusyhtiö voi, jos sosiaali- ja terveysmi

nisteriö katsoo siihen olevan erityistä syytä, 
luovuttaa muun kuin 5 a §:ssä tarkoitetun va
kuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle vakuu
tusyhtiölle tai vastaanottaa vakuutuskannan tai 
sen osan ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä. 

Asetuksella voidaan 1 momentista poiketen 
säätää vahinkovakuutusyhtiön oikeudesta luovut
taa vakuutuskanta tai sen osa ulkomaiselle 
ET A-vakuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on 2 
luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa, 
ja vastaanottaa vakuutuskanta tai sen osa täl
laiselta yhtiöltä. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin osin 
noudatettava, mitä 1, 3 ja 5 §:ssä säädetään, 
jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. 

5 c § 
Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on saapu
nut vastaanottajalle, saanut vastausta niiden 
ETA-valtioiden vakuutustarkastuksesta vastaa
vilta viranomaisilta, joilta ministeriö on 3 §:n 4 
momentin tai 5 a §:n 2 momentin nojalla pyy
tänyt vahvistusta tai suostumusta tai joille mi
nisteriö on 3 §:n 5 momentin tai 5 a §:n 3 
momentin nojalla antanut mahdollisuuden tulla 
kuulluksi, katsotaan näiden vahvistaneen vas
taanottavan yhtiön toimintapääoman riittävyy
den tai antaneen suostumuksen tai myönteisen 
lausunnon vakuutuskannan luovuttamiseen. 

17 luku 
Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 § 
Jos vahinkoa on aiheutettu rikkomalla tätä 

lakia tai vakuutusta varten vahvistettuja perus
teita, on soveltuvin osin noudatettava, mitä 

Jos vahinkoa on aiheutettu rikkomalla tätä 
lakia tai vakuutusta koskevia perusteita, on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiö-
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osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla 
aiheutetun vahingon korvaamisesta on osake
yhtiölain 15 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetty. 

Ehdotus 

lakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetun 
vahingon korvaamisesta säädetään osakeyhtiö
lain 15 luvun 1 ja 3 §:ssä. 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

Joka 

6) laiminlyö 1 luvun 3 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa hakea sosiaali- ja 
terveysministeriön lupaa taikka hankkii osak
keita tai takuuosuuksia 3 luvun 2 a §:n 1 
momentin vastaisesti; 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta sak
koon. 

6 § 
Joka luvattomasti ilmaisee, mitä hän tässä 

laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään tai yh
tiön muun kuin tämän lain mukaisen toimieli
men jäsenenä on saanut tietää vakuutusyhtiön 
tai jonkun muun taloudellisesta asemasta taik
ka liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jon
kun henkilön terveydentilasta, on tuomittava, 
jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla 
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, va
kuutussalaisuuden luvattomasta ilmaisemisesta 
sakkoon. 

Tässä pykälässä mainitusta rikoksesta ei 
virallinen syyttäjä saa tehdä syytettä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syyttee
seen pantavaksi. 

6) sosiaali- ja terveysministeriön 3 luvun 4 §:n 
1 momentin nojalla antaman kiellon vastaisesti 
hankkii osakkeita tai takuuosuuksia; 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta sak
koon. 

6 § 
Joka tässä laissa säädettyjä tehtäviä täyttäes

sään tai yhtiön muun kuin tämän lain mukaisen 
toimielimen jäsenenä taikka 2 momentin nojalla 
on saanut tietää vakuutusyhtiön tai jonkun muun 
taloudellista asemaa taikka jonkun henkilön 
terveydentilaa koskevan seikan taikka liike- tai 
ammattisalaisuuden, on velvollinen pitämään sen 
salassa, jollei se, jonka hyväksi salassapitovel
vollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen 
ilmaisemiseen. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
vakuutusyhtiöllä ja sosiaali- ja terveysministeri
öllä on oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden 
piiriin kuuluvia tietoja syyttäjä- ja esitutkintavi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, rahoitus
tarkastukselle, muulle rahoitusmarkkinoita val
vovalle viranomaiselle, muualla laissa edellä mai
nittujen tietojen saantiin oikeutetulle viranomai
selle sekä muussa ETA-valtiossa vakuutustarkas
tuksesta vastaavalle tai rahoitustoimintaa valvo
valle viranomaiselle ja viranomaiselle, jonka 
tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön selvitys
tila- tai konkurssimenettelyyn, sekä, jos annet
tavat tiedot muussa kuin ETA-valtiossa kuuluvat 
tässä pykälässä tarkoitetun salassapitovelvolli
suuden piiriin, tämän valtion vakuutustoimintaa 
valvovalle viranomaiselle. Lisäksi vakuutusyh-
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6a§ 
Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, sosi

aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa 
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 
kuuluva salassapitovelvollisuuden piiriin, toisen 
valtion vakuutustoimintaa valvovalle viran
omaiselle. 

6 c § 
Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, va

kuutusyhtiön on ennen liiketoimen loppuun 
suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen teke
minen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, vii
pymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen il
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
sillä on syytä epäillä siltä pyydettyihin palve
luihin käytettävien varojen laillista alkuperää. 

Ehdotus 

tiöllä ja sosiaali- ja terveysministeriöllä on oi
keus luovuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuu
luvia tietoja vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön 
kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto- tai 
rahoituslaitoksen tilintarkastajalle. 

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, 
sosiaali- ja terveysministeriö voi käyttää tämän 
pykälän mukaisen vakuutussalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja vain: 

1) tarkistaakseen, että vakuutustoiminnan 
aloittamisen edellytykset on täytetty; 

2) vakuutusyhtiöiden toiminnan, erityisesti va
kuutusteknisen vastuuvelan, toimintapääoman, 
hallinto- ja kirjanpitomenettelyn sekä sisäisen 
tarkastustoiminnan valvontaan; 

3) pakotteiden asettamiseen; sekä 
4) ministeriön päätöksistä tehtyihin valituksiin 

vastaamiseen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö ei voi luovuttaa 

muiden ETA-valtioiden viranomaisilta taikka 
muussa ETA-valtiossa suoritetussa tarkastukses
sa saatuja tietoja edelleen, ellei tiedon antanut 
viranomainen tai sen valtion vakuutustarkastuk
sesta vastaava viranomainen, jossa tarkastus on 
suoritettu, ole antanut siihen nimenomaista lu
paa. 

6 a § 
Joka luvattomasti ilmaisee 6 §:n 1 momentis

sa tarkoitettuja tietoja, on tuomittava, jollei teko 
ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta, vakuutussalaisuuden 
luvatlomasta ilmaisemisesta sakkoon. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa mainitusta rikoksesta, ellei asian
omistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pan
tavaksi. 

6 c § 
Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, va

kuutusyhtiön on ennen liiketoimen loppuun 
suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen teke
minen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, vii
pymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen il
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
sillä on syytä epäillä siltä pyydettyihin palve
luihin käytettävien varojen laillista alkuperää. 
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Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa ilmoituk
sen kohteelle. 

8 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten vakuutusyhtiöllä tulee olla 
vakuutusmatemaatikko. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriö määrää vakuutusmatemaatikon kelpoi
suusehdot 

Ehdotus 

Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa ilmoituk
sen kohteelle. Ministeriöllä on oikeus rekisteröi
dä ilmoitukset ja niistä ilmenevät tiedot. Tietoja 
saa käyttää ja luovuttaa vain tämän pykälän 3 
momentissa tarkoitetun rikollisen toiminnan vas
tustamiseen. 

8 § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten vakuutusyhtiöllä on oltava 
vakuutusmatemaatikko. V akuutusmatemaati
kon tehtävistä säädetään asetuksella ja vakuu
tusmatemaatikon kelpoisuusehdot määrää sosi
aali- ja terveysministeriö. 

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

2. Vakuutusyhtiöihin, joille on ennen tämän 
lain voimaantuloa myönnetty lupa harjoittaa 
vakuutusliikettä, sovelletaan mainitun ajankoh
dan jälkeen tätä lakia. 

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

4. Vakuutusyhtiöllä, joka on toiminnassa tä
män lain tullessa voimaan, on sosiaali- ja terve
ysministeriön pitämään toimiluparekisteriin mer
kityn toimiluvan mukainen oikeus vakuutusliik
keen harjoittamiseen. Jos vakuutusyhtiön toimin
ta-alue on voimassa olevan toimiluvan mukaan 
maantieteellisesti rajoitettu, on vakuutusyhtiöllä 
tämän lain voimaantulon jälkeen kuitenkin oi
keus harjoittaa vakuutusliikettä siten kuin tämän 
lain 2 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

5. Vakuutusyhtiöiden on kolmen kuukauden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta lähetettävä 
sosiaali- ja terveysministeriöön selvitys vakuutus
yhtiön ulkomailla sijaitsevista edustustoista ja 
tytäryrityksistä. 

6. Mitä vakuutusyhtiölain muuttamisesta 9 
päivänä elokuuta 1993 annetun lain (752193) 
voimaantuloa koskevien säännösten 6 ja 12 
momentissa säädetään vakuutusta koskevien pe
rusteiden vahvistamisesta, ei sovelleta tämän lain 
tultua voimaan. 

7. Tämän lain JO luvun 1, 4, 4 a §8 ja 9 §:n 
säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran siltä 
tilikaudelta, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 
1995, pidettävään kirjanpitoon. 
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Ehdotus 

8. Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisen 
painavista syistä antaa sellaiselle yksinomaan 
jälleenvakuutusliikettä harjoittavalle vakuutusyh
tiölle, joka on toiminnassa tämän lain tullessa 
voimaan, luvan poiketa määräajaksi tämän lain 
JO luvun 3 §:n 2 momentin vaatimuksista. 

9. Mikäli lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittava vakuutusyhtiö on asetettu selvitystilaan 
ennen tämän lain voimaantuloa, erityisen sel
vityspesän omaisuus on jaettava lakisääteisten 
eläkevakuutusten kannan ja muun vakuutus
kannan kesken ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleen 15 luvun 14 §:n 1 momentin 
mukaisesti. Tämän jaon jälkeen erityisen selvi
tyspesän omaisuuteen sovelletaan tätä lakia. 
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2. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 4 i §ja 12 §:n 1 

momentin 2 kohta ja 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 4 i § 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa (612/91), 12 §:n 1 

momentin 2 kohta 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (979/93) ja 5 momentti 16 
päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (639/66), 

muutetaan 3 §, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 a ja 13 §, 13 a §:n 3 momentti ja 13 b §:n 
4momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 14 päivänä toukokuuta 1976, 28 päivänä 
joulukuuta 1990 ja 9 päivänä elokuuta 1993 annetuilla laeilla (389176, 1347/90 ja 753/93), 12 §:n 
edellä oleva väliotsikko 9 päivänä helmikuuta 1962 annetussa laissa (135/62), 12 a § muutettuna 
18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (50/85) ja mainitulla 19 päivänä marraskuuta 1993 
annetulla lailla, 13 a §:n 3 momentti muutettuna 30 päivänä syyskuuta 1994 annetulla lailla 
(846/94) sekä 13 § ja 13 b §:n 4 momentti mainitussa 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa 
laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 3 aja 12 c §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee työn

antajana olla eläkevakuutus kotimaisessa va
kuutusyhtiössä tai [avustuskassalain (471/42)] 
mukaisessa määrätyn työnantajan tai määrät
tyyn työnantajaryhmään kuuluvien yritysten 
palveluksessa olevia työntekijöitä varten perus
tettavassa eläkekassassa taikka eläkesäätiölain 
(469/55) mukaisessa eläkesäätiössä. Jos säätiön 
toimintapiiriin tulisi pysyvästi kuulumaan vä
hemmän kuin 300 työntekijää, eläkkeet on 
kuitenkin turvattava vakuuttamalla. Vakuutus
yhtiö ei saa kieltäytyä antamasta tai pitämästä 
voimassa yhtiöltä haettua eläkevakuutusta siltä 
osin kuin se ei ylitä tämän lain mukaisia 
vähimmäisehtoja täyttävää eläketurvaa. Keski
näinen vakuutusyhtiö voi kuitenkin kieltäytyä 
antamasta vakuutusta, jos vakuutuksen hakijaa 
ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida hyväksyä 
yhtiön osakkaaksi. 

Tämän lain mukaista toimintaa harjoittavia 
vakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä 
kutsutaan jäljempänä eläkelaitoksiksi. Vakuu
tusyhtiöllä on tätä toimintaa varten oltava val
tioneuvoston antama erityinen toimilupa. Tällai
nen vakuutusyhtiö ei saa harjoittaa muuta va
kuutusliikettä kuin tämän lain ja yrittäjien elä
kelain mukaista toimintaa ja siihen suoranaisesti 
liittyvää jälleenvakuutus ta. Eläkelaitosten yhtei
siä asioita hoitaa eläketurvakeskus, siten kuin 
jäljempänä säädetään. 

Ehdotus 

3 § 
Eläketurvan järjestämistä varten tulee työn

antajana olla eläkevakuutus kotimaisessa va
kuutusyhtiössä tai vakuutuskassalain ( 1164192) 
mukaisessa määrätyn työnantajan tai määrät
tyyn työnantajaryhmään kuuluvien yritysten 
palveluksessa olevia työntekijöitä varten perus
tettavassa eläkekassassa taikka työnantajalla on 
oltava eläkesäätiölain ( 469155) mukainen elä
kesäätiö. Jos säätiön toimintapiiriin tulisi pysy
västi kuulumaan vähemmän kuin 300 työnte
kijää, eläkkeet on kuitenkin turvattava vakuut
tamalla. Vakuutusyhtiö ei saa kieltäytyä anta
masta tai pitämästä voimassa yhtiöltä haettua 
eläkevakuutusta siltä osin kuin se ei ylitä 
tämän lain mukaisia vähimmäisehtoja täyttä
vää eläketurvaa. Keskinäinen vakuutusyhtiö 
voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vakuutusta, 
jos vakuutuksen hakijaa ei yhtiöjärjestyksen 
mukaan voida hyväksyä yhtiön osakkaaksi. 

Tämän lain mukaista toimintaa harjoittavia 
vakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä 
kutsutaan jäljempänä eläkelaitoksiksi. Eläkelai
tosten yhteisiä asioita hoitaa, siten kuin jäljem
pänä säädetään, eläketurvakeskus. 
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Eläketurvan ehtojen ja perusteiden on oltava 
[sosiaaliministeriön] hyväksymät. Niihin äl
köön ilman erityistä syytä hyväksyttäkö eroa
vaisuutta, joka on omiaan vaikeuttamaan elä
kelaitosten tämän lain mukaisten yhteisten 
asiain hoitamista. Ministeriöllä on valta, mikäli 
erityistä syytä on, hyväksyä myös ehdot, jotka 
eivät jonkin tai joidenkin etujen osalta täytä 
tämän lain mukaisia vähimmäisvaatimuksia, 
jos ehtojen mukaisen eläketurvan kokonaisuu
tena voidaan katsoa raha-arvoltaan vastaavan 
ainakin sanottua vähimmäisturvaa, kuitenkin 
siten, että eläkkeen määrää ei voida hyväksyä 
pienemmäksi kuin jäljempänä 5 §:n 1 momen
tissa säädetään. 

Jos työntekijällä on oikeus saada eläkettä 
kahden tai useamman työsuhteen perusteella, 
määräytyy hänen oikeutensa eläkkeeseen kun
kin työsuhteen osalta viimeiseen työsuhteeseen 
liittyvien ehtojen mukaisesti. Mikäli eläketur
van pääoma-arvo tällöin huomattavasti muut
tuisi, muutetaan sen estämättä, mitä 3 momen
tissa on säädetty, eläkkeen määrä siten, että 
alkuperäinen pääoma-arvo säilyy. Jos kuiten
kin työntekijä siirtyy merimieseläkelain mukai
selle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 60 
vuoden ikää, tämän lain mukainen eläke myön
netään vanhuuseläkkeenä merimieseläkelain 
mukaisessa eläkeiässä, jos merimieseläkelain 
mukainen eläkeikä on alempi kuin 60 vuotta, ja 
varhennettuna vanhuuseläkkeenä, jos meri
mieseläkelain mukainen eläkeikä on vähintään 
60 vuotta. 

Ehdotus 

Vakuutusyhtiöllä on oltava tämän lain mukai
sen toiminnan harjoittamista varten valtioneuvos
ton antama toimilupa. Valtioneuvoston on myön
nettävä vakuutusyhtiölle toimilupa, jos aiotun 
vakuutusliikkeen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun 
2 §:n 4 momentissa tarkoitettujen vakuutusyhti
ön osakkaiden ei katsota vaarantavan eläkeva
kuutustoiminnan tervettä kehitystä, jos vakuu
tusyhtiön johto täyttää sille vakuutusyhtiölain 7 
luvun 3 §:n 2 momentissa asetetut vaatimukset 
ja jos vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuu
pääoma ja pohjarahasto yhteensä ( peruspääoma) 
on vähintään 30 000 000 markkaa. Valtioneuvos
to voi liittää toimilupaan ehtoja. 

Tässä laissa tarkoitetun vakuutusliikkeen har
joittamiseen toimiluvan saanut vakuutusyhtiö ei 
saa harjoittaa muuta vakuutusliikettä kuin tä
män lain ja yrittäjien eläkelain mukaista toimin
taa ja siihen suoranaisesti liittyvää jälleenvakuu
tus ta. Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä on 
mainittava, mitä vakuutusta yhtiöllä on oikeus 
harjoittaa. 

Edellä 3 momentissa säädettyä markkamää
rää voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hinta
tasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 

3 a § 
Eläketurvan ehdot ja perusteet hyväksyy sosi

aali- ja terveysministeriö. Niihin ei ilman erityis
tä syytä saa hyväksyä eroja, jotka ovat omiaan 
vaikeuttamaan eläkelaitosten tämän lain mukais
ten yhteisten asioiden hoitamista. Ministeriö voi 
erityisestä syystä hyväksyä myös ehdot, jotka 
eivät jonkin tai joidenkin etujen osalta täytä 
tämän lain mukaisia vähimmäisvaatimuksia, jos 
ehtojen mukaisen eläketurvan kokonaisuutena 
voidaan katsoa raha-arvoltaan vastaavan ainakin 
sanottua vähimmäisturvaa, kuitenkin siten, että 
eläkkeen määrää ei voida hyväksyä pienemmäksi 
kuin jäljempänä 5 §:n 1 momentissa säädetään. 

Jos työntekijällä on oikeus saada eläkettä 
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4 i § 
Työntekijän kuoltua voidaan hänen leskelleen 

antaa lainaa koulutusta varten ja elinkeino tuke
na. 

Laina saadaan sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamin ehdoin käyttää vakuutusrahaston ja 
eläkevastuun katteena vaatimatta eläkelaitoksia 
koskevassa lainsäädännössä edellytettyä vakuut
ta. Samoin edellytyksin laina saadaan sen estä
mättä, mitä 19 a §:ssä säädetään, periä takaisin 
lainansaajan perhe- eläkkeestä. 

Eläkkeistä aiheutuvan vastuun ja 
kulujen jakaantuminen 

Ehdotus 

kahden tai useamman työsuhteen perusteella, 
hänen oikeutensa eläkkeeseen määräytyy kunkin 
työsuhteen osalta viimeiseen työsuhteeseen liitty
vien ehtojen mukaisesti. Mikäli eläketurvan pää
oma-arvo tällöin huomattavasti muuttuisi, muu
tetaan sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, eläkkeen määrä siten, että alkuperäinen 
pääoma-arvo säilyy. Jos kuitenkin työntekijä 
siirtyy merimieseläkelain mukaiselle varhennetul
le vanhuuseläkkeelle ennen 60 vuoden ikää, tä
män lain mukainen eläke myönnetään vanhuus
eläkkeenä merimieseläkelain mukaisessa eläke
iässä, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä 
on alempi kuin 60 vuotta, ja varhennettuna 
vanhuuseläkkeenä, jos merimieseläkelain mukai
nen eläkeikä on vähintään 60 vuotta. 

(4 i § kumotaan) 

Eläkkeistä aiheutuva vastuu 
ja sitoumukset 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä 

ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä 
ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille aiheutuvat 
kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli elä
kelaitokset eivät ole toisin sopineet, seuraavas
ti: 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on myön- (1 momentin 2 kohta kumotaan) 
netty 6 a §:ää soveltaen, sellaisen työttömyys-
eläkkeen puolesta määrästä, joka on myönnetty 
soveltaen 6 a §:ää vähintään viisi vuotta jatku-
neeseen työsuhteeseen, sekä perhe-eläkkeestä, 
jonka perusteena on edunjättäjän 6 a §:ää vähin-
tään viisi vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, 
sekä perhe-eläkkeestä, jonka perusteena on 
edunjättäjän 6 a §:ää soveltaen laskettu työky-
vyttömyyseläke, siltä osin kuin siitä on maksettu 
ajalta ennen sen kuukauden päättymistä, jona 

17 341394P 
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edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, näihin 
eläkkeisiin luettuna myös lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain perustella 
ehkä saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu sanotun lain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja meri
mieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu 
sanotun lain perusteella ehkä saatava eläkkeen 
osa, mutta ei 7 c §:n mukaista korotusta eikä 
9 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, työkyvyt
tömyyseläkkeen osalta kuitenkin 4 c §:ssä tar
koitetun työttömäksi joutumispäivän jälkeen an
nettuja korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan 
osasta, joka vastaa 6 a §:ää soveltaen myönne
tystä työkyvyttömyyseläkkeestä yllä mainitulla 
tavalla määräyttyvää eläkkeen osaa, vastaa yk
sin se eläkelaitos, jonka toimintapiirin työntekijä 
tai edunjättäjä kuului sanotussa pykälässä tar
koitetun työsuhteen perusteella; 

Vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen maksetta
va osuus 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sekä 3 ja 
4 momentissa tarkoitetuista kuluista otetaan 
huomioon vuosittain [sosiaaliministeriön J vah
vistamien perusteiden mukaan eläkevakuutuksen 
maksun suuruutta määrättäessä. [ Sosiaaliminis
teriön} asettamin ehdoin ja vahvistamin perus
tein voidaan kuitenkin käyttää myös ennakolta 
rahastoivaa menetelmää mainittujen kulujen suo
rittamista varten. Sama koskee myös eläkesää
tiön eläkevastuun laskemista. 

12 a§ 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteessa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimiesläke
laissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin elä
kelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitok
selle työttömyys- ja koulutusajan huomioon 
ottamisesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peit
tämiseksi tulee työttömyyskassalaissa ( 603/84) 
tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan 
suorittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministe
riön asettamassa määräajassa eläketurvakes
kukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan so
siaali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä keskuskassan tukimaksusta. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuu
tusmaksuna arvion mukaan kertyy sama mää
rä, joka saataisiin, jos 7 b §:n 1 momentin 1-3 

Ehdotus 

(5 mom. kumotaan) 

12 a § 
Tämän lain mukaista toimintaa harjoittavan 

vakuutusyhtiön tai eläkekassan on haettava va
kuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteille so
siaali- ja terveysministeriön vahvistus. Eläkesää
tiön eläkevastuu lasketaan sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämien perusteiden mukaisesti. 
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Voimassa oleva laki 

kohdassa tarkoitettua etuutta vastaaviita päi
viltä suoritettaisiin tämän lain mukaista keski
määräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. 
Tällöin vakuutusmaksun perusteena olevana 
palkkana käytetään sitä työansiota, jonka ar
vioidaan vastaavan 7 b §:n 1 momentin 1 koh
dassa tarkoitetun etuuden perusteena olevaa 
keskimääräistä palkaa. Eläketurvakeskuksen ja 
työttömyyskassojen keskuskassan yhteisestä 
esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuu
tusmaksun ennakkoa 

Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelai
toksille sosiaali- ja terveyministeriön eläketur
vakeskuksen esityksestä vahvistamien perustei
den mukaan. 

Ehdotus 

Vakuutusmaksun, vastuuvelan ja eläkevastuun 
perusteet on laadittava silmällä pitäen ensisijai
sesti vakuutettujen etujen turvaamista ottaen 
kuitenkin huomioon, mitä 12 §:ssä säädetään 
eläkkeistä aiheutuvan vastuun ja kulujen jakaan
tumisesta. Perusteet vakuutukseen liittyville sel
laisille lisäeduille, joihin vakuutusyhtiö ei ole 
vakuutussopimuksessa sitoutunut, on laadittava 
silmällä pitäen ensisijaisesti niiden kohtuullisuut
ta. 

Vakuutusyhtiöiden ja eläkekassojen maksetta
va osuus 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sekä 
4 momentissa tarkoitetuista kuluista otetaan 
huomioon vuosittain sosiaali- ja terveysministe
riön vahvistamien perusteiden mukaan eläkeva
kuutuksen maksun suuruutta määrättäessä. So
siaali- ja terveysministeriön asettamin ehdoin ja 
vahvistamin perustein voidaan kuitenkin käyttää 
myös ennakolta rahastoivaa menetelmää mainit
tujen kulujen suorittamista varten. Sama koskee 
myös eläkesäätiön eläkevastuun laskemista. 

Jos vastuuvelan perusteita muutetaan siten, 
että vastuun määrä pienenee, käytetään vapau
tuvat varat 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettuihin kustannuksiin sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. 
Jos kuitenkin on kysymys 11 §:n mukaisista 
lisäeduista, erotus on siirrettävä vakuutusyhtiö
lain JO luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
2 momentin mukaisia lisäetuja varten muodostet
tuun vastuuseen, jollei erityisestä syystä ole 
katsottava, että vapautuvat varat on käytettävä 
1 virkkeessä tarkoitetulla tavalla. 

12 c § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa 
harjoittaville eläkelaitoksille, merimieseläkelais
sa tarkoitetulle merimieseläkekassalle sekä kun
nallisen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa 
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Voimassa oleva laki 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

vahvistaa työnantajan kustannettava eläkeva
kuutusmaksun osa sitä alhaisemmaksi kuin 
vakuutusyhtiölaissa (1062179) vakuutuskassa
laissa (1164/92) säädetään, edellyttäen, että 
vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuu
seen täten syntyvän vajauksen täyttämiseksi 
asetetaan luetteloiduksi katteeksi kelpaava va
kuus. 

Ehdotus 

tarkoitetulle kunnalliselle eläkelaitokselle työttö
myys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta 
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi tulee 
työttömyyskassalaissa ( 603/84) tarkoitetun 
työttömyyskassojen keskuskassan suorittaa vuo
sittain sosiaali- ja terveysministeriön asettamas
sa määräajassa eläketurvakeskukselle vakuutus
maksu, joka lasketaan sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistamana prosenttimääränä keskus
kassan tukimaksuista. Määräosa on vahvistetta
va siten, että vakuutusmaksuna arvion mukaan 
kertyy sama määrä, joka saataisiin, jos 7 b §:n 1 
momentin 1-3 kohdassa tarkoitettua etuutta 
vastaaviita päiviltä suoritettaisiin tämän lain 
mukaista keskimääräistä vakuutusmaksua vas
taava maksu. Tällöin vakuutusmaksun perustee
na olevana palkkana käytetään sitä työansiota, 
jonka arvioidaan vastaavan 7 b §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun etuuden perusteena ole
vaa keskimääräistä palkkaa. Eläketurvakeskuk
sen ja työttömyyskassojen keskuskassan yhtei
sestä esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuutus
maksun ennakkoa. 

Vakuutusmaksuna 1 momentin mukaan saa
dut varat eläketurvakeskus hyvittää eläkelai
toksille sosiaali- ja terveysministeriön eläketur
vakeskuksen esityksestä vahvistamien perustei
den mukaan. 

13§ 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 

vahvistaa työnantajan kustannettava vakuutus
yhtiölle tai eläkekassalle suoritettava eläkeva
kuutusmaksun osa alemmaksi kuin 12 a §:ssä ja 
vakuutuskassalaissa säädetään, jos vastuuvelan 
katteeseen näin syntyvän vajauksen täyttämisek
si asetetaan pankkitakaus, luottovakuutus tai 
varmuudeltaan näihin verrattava sosiaali- ja ter
veysministeriön hyväksymä muu vakuus. 

13 a§ 

Vuosille 1995-1998 vahvistettavaa tämän 
lain mukaisen eläkevakuutuksen maksun suu
ruutta määrättäessä otetaan tässä pykälässä 
tarkoitetut eläkelaitosten kulut huomioon siten 
kuin 12 §:n 5 momentissa säädetään. 

Vuosille 1995-1998 vahvistettavaa tämän 
lain mukaisen eläkevakuutusmaksun suuruutta 
määrättäessä otetaan tässä pykälässä tarkoite
tut eläkelaitosten kulut huomioon siten kuin 
12 a §:n 3 momentissa säädetään. 

13 b § 

Jolleivät tässä pykälässä tarkoitetun luotto- Jolleivät tässä pykälässä tarkoitetun luotto-
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Voimassa oleva laki 

vakuutusliikkeen varat riitä kattamaan liik
keestä eläketurvakeskukselle aiheutuvia kuluja, 
eläkelaitokset vastaavat puuttuvasta määrästä 
31 päivään joulukuuta 2005 saakka yhteisesti 
tämän lain vähimmäisehtojen mukaista vakuu
tusta koskevan toimintansa laajuutta vastaa
vassa suhteessa niiden perusteiden mukaisesti, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
eläketurvakeskuksen esityksestä. Nämä eläke
laitosten kulut otetaan huomioon eläkevakuu
tuksen maksun suuruutta määrättäessä siten 
kuin 12 §:n 5 momentissa säädetään. 

Ehdotus 

vakuutusliikkeen varat riitä kattamaan liik
keestä eläketurvakeskukselle aiheutuneito kulu
ja, eläkelaitokset vastaavat puuttuvasta mää
rästä 31 päivään joulukuuta 2005 yhteisesti 
tämän lain vähimmäisehtojen mukaista vakuu
tusta koskevan toimintansa laajuutta vastaa
vassa suhteessa niiden perusteiden mukaisesti, 
jotka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 
eläketurvakeskuksen esityksestä. Nämä eläke
laitosten kulut otetaan huomioon eläkevakuu
tusmaksun suuruutta määrättäessä siten kuin 
12 a §:n 3 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Vakuutusyhtiö, joka tämän lain tullessa voi
maan harjoittaa tämän lain tai yrittäjien eläke
lain mukaista toimintaa, ei saa tämän lain 
voimaantulon jälkeen antaa muita vakuutuksia 
kuin edellä mainituissa laeissa tarkoitettuja va
kuutuksia ja niihin suoranaisesti liittyviä jälleen
vakuutuksia. 

Sellaisen tämän lain 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun vakuutusyhtiön, joka on toiminnassa 
tämän lain tullessa voimaan, on saatettava toi
mintansa tämän lain mukaiseksi viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 
Yhtiön on sanotun määräajan loppuun mennessä 
haettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus 
tämän lain vaatimalle yhtiöjärjestyksen muutok
selle ja ilmoitettava muutos rekisteröimistä var
ten kolmen kuukauden kuluessa ministeriön an
tamasta päätöksestä. 

Jollei yhtiö ole noudattanut 3 momentin sään
nöksiä, yhtiölle annettu tämän lain 3 §:n 3 
momentissa tarkoitettu erityinen toimilupa on 
rauennut. 

Vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriin on 3 
momentissa tarkoitettujen vakuutusyhtiöiden 
kohdalle tehtävä merkintä tämän lain 3 §:n 4 
momentissa säädetystä toiminnan rajoituksesta 
tai erityisen toimiluvan raukeamisesta. 



134 1994 vp - HE 330 

3. 
Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, 5 c §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 11 §:n 2 ja 3 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 
(1545/93), 5 c §:n 2 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (560/93), 10 §:n 
3 momentti 22 päivänä marraskuuta 1963 annetussa laissa (526/63), 11 §:n 2 momentti 17 päivänä 
tammikuuta 1991 annetussa laissa (53/91) ja 11 §:n 3 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1991 
annetussa laissa (613/91), sekä 

lisätään lakiin uusi 11 a §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksissa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille työeläketurva tämän lain mu
kaan. Työntekijä on velvollinen osallistumaan 
tämän lain mukaisen eläketurvan kustantami
seen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos tässä 
laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
3 §:n 2-4 momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 momen
tissa, 4 a-4 d ja 4 f-4 n §:ssä, 5 §:n 6 momen
tissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 
10 c, 12, 13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 momen
tissa, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 ja 23 §:ssä 
säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksissa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
3 §:n 2 momentissa, 3 a §:ssä, 4 §:n 1, 3 ja 5 
momentissa, 4 a-4 d, 4 f-4 h ja 4 j-4 n §:ssä, 
5 §:n 6 momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a, 10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 
15 §:n 2 momentissa, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

Se§ 

Jos perhe-eläke myönnetään sellaisen edun
jättäjän jälkeen, joka kuollessaan ei saanut 
eläkettä, pidetään 1 momenttia, 7 §:n 1 mo
menttia ja 9 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellet
taessa sairauden, vian tai vamman alkamispäi
vänä kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta sel
vitä. 

Jos perhe-eläke myönnetään sellaisen edun
jättäjän jälkeen, joka kuollessaan ei saanut 
eläkettä, pidetään 1 momenttia ja 7 §:n 1 
momenttia sovellettaessa sairauden, vian tai 
vamman alkamispäivänä kuolinpäivää, jollei 
edunsaaja muuta selvitä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 § 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peit
tämiseen tarvittavat varat työeläkekassan on 
kirjattava [sosiaaliministeriön] vahvistamien pe
rusteiden mukaisesti vakuutusmaksurahastona, 
joka käsittää myös 9 §:n 1 momentin 3 koh
dassa tarkoitetut menot, siihen määrään asti 
kuin kassan ne tulot, joita ei ole käytettävä 
muihin tarkoituksiin, riittävät mainittujen me
nojen peittämiseen. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peit
tämiseen tarvittavat varat työeläkekassan on 
kirjattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien perusteiden mukaisesti vastuuvelkana, 
joka käsittää myös 9 §:n 1 momentin 3 kohdas
sa tarkoitetut menot siihen määrään asti kuin 
kassan ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin 
tarkoituksiin, riittävät mainittujen menojen 
peittämiseen. 

II § 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n säännök
siä. Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin 
luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämien perusteiden mukaan ar
vioituna on vähintään 90 prosenttia vakuutus
maksurahastosta. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty ei koske 
lainaa, joka myönnetään työntekijäin eläkelain 4 
i §:n mukaan. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitus
ten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutetta
vuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuo
lisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin noudate
taan lisäksi soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/79) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

11 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten työeläkekassalla on oltava va
kuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä va
kuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

V akuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Työeläkekassan on valittava tämän lain mu
kainen vakuutusmatemaatikko vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. 
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4. 
Laki 

eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 7 §:n 3 momentti, 7 a §:n 3 momentti ja 9 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 7 a §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

( 561193) ja 9 §:n 2 momentti 17 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa ( 54/91 ), sekä 
lisätään 9 §:ään sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä tammikuuta 

1991 annetulla lailla, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun eläketurvan 
järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peit
tämiseen tarvittavat varat eläkekassan on kir
jattava sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
mien perusteiden mukaisesti vakuutusmaksura
hastoon, joka käsittää myös työntekijäin eläke
lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut 
menot, siihen määrään asti kuin eläkekassan ne 
tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituk
siin, riittävät mainittujen menojen peittämiseen. 

7 § 

Ehdotus 

Eläkekassan on kirjattava 2 momentissa tar
koitetun eläketurvan järjestämisestä johtuvien 
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien pe
rusteiden mukaisesti vastuuvelkana, joka käsit
tää myös työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitetut menot siihen 
määrään asti kuin eläkekassan ne tulot, joita ei 
ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät 
mainittujen menojen peittämiseen. 

7 a § 

Työnantaja vastaa työeläkekassalle myös 
työntekijäin eläkemaksusta. 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kekassan maksuvalmiutta. Sijoitusten vakuuk
sien osalta noudatetaan soveltuvin osin vakuu
tusyhtiölain (1 062179) 10 luvun 3 §:n sään
nöksiä. Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksurahaston katteesta on kuitenkin 
luetteloitava määrä, joka sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämien perusteiden mukaan arvi
oituna on vähintään 90 prosenttia vakuutusmak
surahastosta. 

9 § 

Työnantaja vastaa esiintyvien taiteilijoiden 
eläkekassalle myös työntekijöiden eläkemaksus
ta. 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitus
ten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutetta
vuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuo
lisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin noudatete
taan lisäksi soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062179) 10 luvun 3 §:n säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

5. 

Ehdotus 

9 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten esiintyvien taiteilijoiden eläke
kassalla on oltava vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä va
kuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassan on valit
tava tämän lain mukainen vakuutusmatemaatik
ko vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Laki 
yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 9 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1436/91), 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 10 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1655/93) ja 17 §:n 1 momentti 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (881194), sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy nyt kumotun 4 momentin 

tilalle uudeksi 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Yrittäjä on velvollinen ottamaan 1 §:n 1 

momentissa tarkoitetun vakuutuksen tämän 
lain mukaista eläketurvaa varten työntekijäin 
eläkelain mukaista toimintaa harjoittavasta elä
kelaitoksesta taikka sellaisesta vakuutusyhtiös
tä tai avustuskassalain mukaisesta eläkekassas
ta, joka harjoittaa yksinomaan tässä laissa 
tarkoitettua toimintaa. 

Yrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä 
työskentelevien perheenjäsentensä vakuutus
maksusta niin kuin omasta velastaan. Jos 
tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoite
taan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se 

18 341394P 

Ehdotus 

2 § 
Yrittäjä on velvollinen ottamaan 1 §:n 1 mo

mentissa tarkoitetun vakuutuksen tämän lain 
mukaista eläketurvaa varten työntekijäin elä
kelain mukaista toimintaa harjoittavasta eläke
laitoksesta tai sellaisesta vakuutuskassalain 
( 1164192) mukaisesta eläkekassasta, joka har
joittaa yksinomaan tässä laissa tarkoitettua 
toimintaa. 

9 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläke
laitoksen esityksestä vakuutusmaksun perusteet. 
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Voimassa oleva laki 

tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa 
vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, 
vuonna 1992 tämän lain mukainen maksupro
sentti on 16,9. 

10 § 
Tämän lain mukaisesta vakuutusmaksusta 

siirretään vakuutusmaksurahastoon se osa, jota 
ei tarvita kohtuullisiin hoitokuluihin. Vakuutus
maksurahastoon siirretään myös vastaavien si
joitusten tuotto. Rahastosta vähennetään eläke
laitoksen osuus tämän lain mukaisista eläkkeis
tä ja muista etuuksista. 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksurahastojensa suh
teessa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäessä ei 
kuitenkaa oteta huomioon niitä maksamatta 
jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on jätetty 
ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu kon
kurssissa. Vakuutusmaksurahastoja määrättäes
sä ei myöskään oteta huomioon sellaisia mak
samatta olevia vakuutusmaksuja, jotka sisälty
vät yrityksen saneerauksesta annetussa laissa 
(47/93) tarkoitettuun saneerausohjelmaan tai 
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa (57/93) taroitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjeste
lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeis
sa säädettyjä periaatteita. Jos näin määrätty 
vakuutusmaksurahasto ei riitä edellä tarkoitet
tuihin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio 
suorittaa puuttuvan osan. Valtion tulee, sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
suorittaa kunakin vuotena ennakkona määrä, 
joka vastaa valtion arvioitua määrää. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ne 
perusteet, joiden mukaan lasketaan 1 momen
tissa tarkoitetut kohtuulliset hoitokulut sekä 1 
ja 3 momentissa tarkoitettu sijoitusten tuotto. 
Ministeriö antaa myös tarkemmat ohjeet tä
män pykälän soveltamisesta. 

Ehdotus 

Yrittäjä on vastuussa samassa yrityksessä 
työskentelevien perheenjäsentensä vakuutus
maksusta niin kuin omasta velastaan. Jos 
tämän lain mukaista yrittäjätoimintaa harjoite
taan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se 
tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa 
vakuutusmaksuista niin kuin omasta velastaan. 

10 § 
Tämän lain mukaisesta vakuutusmaksusta 

lisätään vakuutusmaksuvastuuseen se osa, jota ei 
tarvita kohtuullisiin hoitokuluihin. Vakuutus
maksuvastuuseen lisätään myös vastaavien sijoi
tusten tuotto. Vastuusta vähennetään eläkelai
toksen osuus tämän lain mukaisista eläkkeistä 
ja muista etuuksista. 

Eläkelaitokset vastaavat tämän lain mukai
sista eläkkeistä ja muista etuuksista 1 momen
tin mukaisten vakuutusmaksuvastuidensa suh
teessa. Vakuutusmaksuvastuita määrättäessä ei 
tällöin kuitenkaan oteta huomioon niitä mak
samatta jääneitä vakuutusmaksuja, jotka on 
jätetty ulosottotoimin perittäviksi tai valvottu 
konkurssissa. Vakuutusmaksuvastuita määrättä
essä ei myöskään oteta huomioon sellaisia 
maksamatta olevia vakuutusmaksuja, jotka si
sältyvät yrityksen saneerauksesta annetussa 
laissa (47/93) tarkoitettuun saneerausohjelmaan 
tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa 
laissa (57/93) tarkoitettuun maksuohjelmaan 
taikka sellaiseen vapaaehtoiseen velkajärjeste
lyyn, joka sisällöltään vastaa mainituissa laeis
sa säädettyjä periaatteita. Jos näin määrätty 
vakuutusmaksuvastuu ei riitä edellä tarkoitettui
hin eläkkeisiin ja muihin etuuksiin, valtio suo
rittaa puuttuvan osan. Valtion tulee, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään, suorittaa ku
nakin vuonna ennakkona määrä, joka vastaa 
valtion osuutena suoritettavaksi arvioitua mää
rää. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vas
tuuvelan laskuperusteet, joiden mukaan laske
taan 1 momentissa tarkoitetut kohtuulliset hoi
tokulut sekä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu 
sijoitusten tuotto. Ministeriö antaa myös tar
kemmat ohjeet tämän pykälän soveltamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

11§ 
Yrittäjällä on oikeus sosiaali- ja terveysmi

nisteriön vahvistamin ehdoin ja maksuin järjes
tää itselleen ja omaisilleen eläketurva, joka on 
tämän lain edellyttämää eläketurvaa parempi. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3, 4 ja 
4 a--4 n §:ssä, 5 §:n 1 ja 3-6 momentissa, 5 b, 
5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 
11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

11 § 
Yrittäjällä on oikeus sosiaali- ja terveysmi

nisteriön vahvistamin ehdoin ja perustein jär
jestää itselleen ja omaisilleen eläketurva, joka 
on tämän lain edellyttämää eläketurvaa parem
pi. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1 ja 2 
momentissa, 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j--4 n §:ssä, 
5 §:n 1 ja 3-6 momentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 
8 a-8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 
momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 4 
momentissa sekä 14, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 
19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä sää
detään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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6. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaar;t 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 11 §:n 1 

momentti, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 2 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa 

(259/81) ja 19 §:n 1 momentti 14 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (882/94), sekä 
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä marraskuuta 1993 

annetulla lailla (983/93), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 
momentiksi, sekä 17 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä 
huhtikuuta 1981 annetulla lailla, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11§ 
Maatalousyrittäjällä on oikeus sosiaali- ja 

terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja mak
suin järjestää itselleen ja omaisilleen eläketurva, 
joka on tämän lain edellyttämää eläketurvaa 
parempi. Vakuutusmaksu tässä tarkoitetusta 
lisäedusta voidaan suorittaa myös kertamaksu
na. 

Ehdotus 

10 § 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on kirjat
tava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
perusteiden mukaisesti vastuuveikana tämän lain 
mukaisen eltiketurvan järjestämisestti johtuvien 
tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat 
siihen mtiärätin asti, johon eltikelaitoksen ne 
tulot, joita ei ole ktiytettävä muihin tarkoituk
siin, riittävtit mainittujen menojen peittämiseen. 

11§ 
Maatalousyrittäjällä on oikeus sosiaali- ja 

terveysministeriön vahvistamin ehdoin ja perus
tein järjestää itselleen ja omaisilleen eläketurva, 
joka on tämän lain edellyttämää eläketurvaa 
parempi. Vakuutusmaksu tässä tarkoitetusta 
lisäedusta voidaan suorittaa myös kertamaksu
na. 

17 § 

Sijoitukset on tehtävä silmällä pitäen var
muutta, reaaliarvon säilymistä, tuottoa ja elä
kelaitoksen maksuvalmiutta. Sijoituksen va
kuutena tulee olla vakuutusyhtiölain (1 062/79) 
10 luvun 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa 
mainittuja tai niihin laatuun ja varmuuteen 
nähden rinnastettavia arvopapereita tai si
toumuksia taikka sijoitusta arvoltaan vastaa
vaa kiinteää omaisuutta tahi eläketurvakeskuk
sen antama sijoitusluottovakuutus. 

Sijoituksia tehtäessti on huolehdittava sijoitus
ten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutetta
vuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuo
lisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin noudate
taan lisäksi soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/79) 10 luvun 3 §:n säännöksiti. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa mätirtiyk
set 2 momentin soveltamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 3 ja 4 
momentissa, 4 ja 4 a--4 n §:ssä, 5 §:n 1 ja 3-6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a 
ja 10 c:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 
momentin 5 kohdassa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevi
en työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentissa 
säädetään. 

7. 

Ehdotus 

17 a § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten maatalousyrittäjien eläkelai
toksella on oltava vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä va
kuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

V akuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on eläkelaitoksen tehtävä ilmoitus so
siaali- ja terveysministeriölle. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 a, 4, 
4 a--4 h, 4 j--4 n §:ssä, 5 §:n 1 ja 3-6 momen
tissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a ja 
10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 
momentin 5 kohdassa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on valitta
va tämän lain mukainen vakuutusmatemaatikko 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Laki 
merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 56§ sekä 
lisätään lakiin uusi 64 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

56§ 
Eläkekassan varat on sijoitettava silmällä 

pitäen varmuutta, tuottoa ja kassan maksuval
miutta. Varmuutta arvioitaessa on kiinnitettävä 
huomiota myös sijoitusten reaaliarvon säilymi
seen. Valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa ne 
suuntaviivat, joita hallituksen on varojen sijoi
tuksessa noudatettava. 

Ehdotus 

56§ 
Eläkekassan varat on pääasiallisesti ja mikäli 

mahdollista sijoitettava Suomen kauppalaivaston 
ja kauppamerenkulun kehittämistä palveleviin 
tarkoituksiin. 
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Voimassa oleva laki 

Varat on pääasiallisesti ja mikäli mahdollista 
sijoitettava Suomen kauppalaivaston ja kaup
pamerenkulun kehittämistä palveleviin tarkoi
tuksiin. 

8. 

Ehdotus 

Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitus
ten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutetta
vuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuo
lisuudesta ja hajauttamisesta. Tällöin noudate
taan lisäksi soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
( 1062/79) JO luvun 3 §:n säännöksiä. 

Valtuuskunnan tehtävänä on vahvistaa ne 
suuntaviivat, joita hallituksen on noudatettava 
varojen sijoittamisessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk
set 2 momentin soveltamisesta. 

64 c § 
Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten 

laatimista varten merimieseläkekassalla on olta
va vakuutusmatemaatikko. 

Vakuutusmatemaatikon tehtävistä ja kelpoi
suusehdoista on vastaavasti voimassa, mitä va
kuutusyhtiölain 18 luvun 8 §:ssä säädetään. 

V akuutusmatemaatikon ottamisesta ja eroa
misesta on kassan tehtävä ilmoitus sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Merimieseläkekassan on valittava tämän lain 
mukainen vakuutusmatemaatikko vuoden kulues
sa lain voimaantulosta. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain 29 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 29 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

29 § 
Vakuutuslaitokset, joilla on oikeus myöntää 

tässä laissa sanottuja vakuutuksia, ovat valtion 
vakuutuslaitos, jos sellainen perustetaan, sekä 
kotimainen vakuutusyhtiö, joka on saanut val
tioneuvostolta edellä sanotun vakuutusliikkeen 
harjoittamista varten toimiluvan. 

Ehdotus 

29 § 
Vain sellaisella kotimaisella vakuutusyhtiöllä, 

joka on saanut valtioneuvosto/ta siihen toimilu
van, on oikeus myöntää tässä laissa tarkoitettuja 
vakuutuksia. Valtioneuvoston on myönnettävä 
toimilupa, jos aiotun vakuutusliikkeen tai vakuu
tusyhtiölain 2 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoi
tettujen vakuutusyhtiön osakkaiden ei katsota 
vaarantavan lakisääteisen tapaturmavakuutustoi
minnan tervettä kehitystä, jos vakuutusyhtiön 
johto täyttää sille vakuutusyhtiölain 7 luvun 
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Voimassa oleva laki 

Toimilupa voidaan peruuttaa, jos valtioneu
vosto katsoo siihen olevan pakottavia syitä. 

9. 

Ehdotus 

3 §:n 2 momentissa asetetut vaatimukset ja jos 
vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma 
ja pohjarahasto yhteensä ( peruspääoma) on vä
hintään 14 000 000 markkaa. 

Mitä vakuutusyhtiölain ( 1062/79) 2 luvun 
5 a §:ssä ja 14 luvun 5 a §:ssä säädetään sosi
aali- ja terveysministeriöstä, koskee soveltuvin 
osin valtioneuvostoa, kun kyse on lakisääteistä 
tapaturmavakuutusta koskevasta toimiluvasta. 

Tämän pykälän 1 momentissa säädettyä 
markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa 
yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä 
vastaavasti. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vakuutuksenvälittäjistä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (251/93) 6 §ja 15 §:n 

5 momentti, 
muutetaan lain 2 §, 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 21 §:n 1 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 20 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Toimipaikka 

Vakuutuksenvälittäjänä on oltava liiketoi
mintaansa varten kiinteä toimipaikka Suomes
sa. 

Ehdotus 

2 § 
Toimipaikka 

Vakuutuksenvälittäjänä on oltava liiketoi
mintaansa varten kiinteä toimipaikka Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

5 § 
Vakuutuksenvälittäjärekisteriin 

merkittävät tiedot 

Vakuutuksenvälittäjärekisteriin on merkittä
vä: 

1) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn 
luonnollisen henkilön täydellinen nimi, kansa
laisuus, asuinpaikka, Suomessa sijaitsevan toi
mipaikan osoite sekä, jos henkilö välittää va-

Vakuutuksenvälittäjärekisteriin on merkittä
vä: 

1) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn 
luonnollisen henkilön täydellinen nimi, kansa
laisuus, asuinpaikka, sen toimipaikan osoite, 
josta käsin vakuutuksenvälitystoimintaa harjoite-
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Voimassa oleva laki 

kuutuksia yksinomaan 4 §:ssä tarkoitetun yh
teisön lukuun, yhteisön toiminimi; 

2) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn yh
teisön toiminimi, kotipaikka, Suomessa sijaitse
van toimipaikan osoite sekä liikkeen vastaavan 
hoitajan täydellinen nimi, kansalaisuus ja 
asuinpaikka; 

6 § 

Elinkeinoilmoitus 

Vakuutuksenvälittäjän on ennen liiketoimin
nan aloittamista tehtävä kaupparekisterilaissa 
( 129179) säädetty perusilmoitus. 

Ehdotus 

taan, sekä, jos henkilö välittää vakuutuksia 
yksinomaan 4 §:ssä tarkoitetun yhteisön lu
kuun, yhteisön toiminimi; 

2) vakuutuksenvälittäjäksi rekisteröidyn yh
teisön toiminimi, kotipaikka, sen toimipaikan 
osoite, josta käsin vakuutuksenvälitystoimintaa 
harjoitetaan, sekä liikkeen vastaavan hoitajan 
täydellinen nimi, kansalaisuus ja asuinpaikka; 

(kumotaan) 

15 § 

Vakuutuksenvälittäjien valvonta 

Ministeriöllä on 1 §:ssä säädettyä vakuutuk- (5 mom. kumotaan) 
senvälittäjän rekisteröintiä varten oikeus saada 
tietoja rikosrekisteristä. 

21 § 

Epäilyttävät liiketoimet 

Sen estämättä, mitä 19 §:ssä säädetään, va
kuutuksenvälittäjän on ennen liiketoimen lop
puun suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen 
tekeminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, 
viipymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen 
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
hänellä on syytä epäillä häneltä pyydettyihin 
palveluihin käytettävien varojen laillista alku-

20 a § 

Asiakkaiden tunnistaminen 

Vakuutuksenvälittäjän on todettava asiak
kaansa henkilöllisyys sellaisissa asiakassuhteis
sa, joista sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmat määräykset. Jos on todennäköistä, 
että asiakas toimii toisen henkilön lukuun, tun
nistaminen on vakuutuksenvälittäjän käytettävis
sä olevin keinoin ulotettava myös tähän henki
löön. Tunnistamistiedot tai viitetiedot tunnista
miseen käytetyistä asiakirjoista on säilytettävä 
/uotettaval/a tavalla vähintään viiden vuoden 
ajan asiakassuhteen päättymisestä. 

21 § 

Epäilyttävät liiketoimet 

Sen estämättä, mitä 19 §:ssä säädetään, va
kuutuksenvälittäjän on ennen liiketoimen lop
puun suorittamista tai, jos ennakkoilmoituksen 
tekeminen tuottaisi kohtuutonta hankaluutta, 
viipymättä liiketoimen suorittamisen jälkeen 
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos 
hänellä on syytä epäillä häneltä pyydettyihin 
palveluihin käytettävien varojen laillista alku-
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Voimassa oleva laki 

perää. Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa 
ilmoituksen kohteelle. 

19 341394P 

Ehdotus 

perää. Tehdystä ilmoituksesta ei saa kertoa 
ilmoituksen kohteelle. Ministeriöllä on oikeus 
rekisteröidä ilmoitukset ja niistä ilmenevät tie
dot. Tietoja saa käyttää ja luovuttaa vain tämän 
pykälän 3 momentissa tarkoitetun rikollisen toi
minnan vastustamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
kirjanpitoasetuksen muuttamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä 
lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun kirjanpitoasetuksen (1575/92) 11 §:ään uusi 3 

momentti seuraavasti: 

11§ 

Jos konsernin emoyrityksenä on yhteisö, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 
muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, ja jos 
tytäryrityksinä on yksinomaan tai osaksi va
kuutusyhtiöitä siten, että konsernin harjoitta
ma liiketoiminta on pääosin vakuutustoimin
taa, emoyrityksen konsernitilinpäätös on laa-

dittava vakuutusyhtiöitä varten vahvistettuja 
kaavoja käyttäen sen mukaan kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö tarkemmin määrää. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran sil
tä tilikaudelta pidettävään kirjanpitoon, joka 
päättyy 31 päivänä joulukuuta 1995. 
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Luonnos Liite 3 

Asetus 
vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 2 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 1994 annetussa laissa ( /94), nojalla: 

1 § 
Henkivakuutusyhtiön vastuuvelkaa lasketta

essa on noudatettava seuraavia periaatteita: 
1) Vastuuvelkalaskelmien turvaavuus edel

lyttää, että laskennassa otetaan riittävällä ta
valla huomioon laskennan kannalta oleellisten 
tekijöiden epäsuotuisa vaihtelu. 

2) Vastuuvelan laskentamenettelyn tulee olla 
turvaava ottaen huomioon vastuuvelkaa katta
van omaisuuden arvostusmenetelmä. 

3) Vastuuvelkaa laskettaessa käytettävä kor
ko tulee valita turvaavasti. 

4) Vastuuvelkalaskelmissa käytettävä korko 
voidaan valita vastuuvelkaa kattavan omaisuu
den tuottotason mukaan tekemällä siitä turvaa
vuuden kannalta riittävä vähennys. Jatkuva
maksuisten sopimusten osalta otetaan huo
mioon myös tulevien maksujen sijoittamisesta 
saatavien tuottojen taso. Samoin tuottotasoa 
korjataan tulevien sijoitusten tuottoa vastaa
vaksi siltä osin, kuin vastuuvelkaa kattavien 
sijoitusten kesto on lyhyempi kuin vastuuvelan 
kesto. 

5) Kohdan 4 määräyksiä ei sovelleta sijoi
tussidonnaisiin vakuutuksiin, kertamaksuisiin 
korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi tehtyihin 
vakuutussopimuksiin eikä vakuutuksiin, joiden 
oikeudesta niiden tuottaman ylijäämän jakoon 
ei ole määräystä vakuutussopimuksessa. Tässä 
tarkoitettujen vakuutusten vastuuvelkalaskel
missa käytettävä korko ei saa ylittää näitä 
vakuutuksia kattavien yhtiön sijoitusten tur
vaavasti arvioitua tuottotasoa. 

6) Yksittäisen vakuutuksen osuuden yhtiön 
vakuutusmaksuvastuusta tulee aina olla aina
kin yhtä suuri kuin tälle vakuutukselle taattu 
takaisinostoarvo. 

7) Vakuutusten hankintamenon jaksottami
nen voidaan suorittaa vähentämällä bruttova
kuutusmaksuvastuusta erä, jonka yhtiön va
kuutuksista liikekustannustensa kattamiseen 
perimät erät ja yhtiön taseensa vastaaviin 

mahdollisesti aktivoimien hankintamenojen ta
so huomioon ottaen voidaan katsoa vakuutet
tujen etujen turvaavuotta vaarantamatta ole
van käytettävissä tähän tarkoitukseen. 

8) Voimassa olevan vakuutuskannan hoita
misesta aiheutuvat kustannukset voidaan ottaa 
huomioon epäsuorasti vähentämällä tulevista 
tuotoista vakuutuksen hallintokustannuksia 
varten perittävät erät, jollei turvaavuus edellytä 
toisenlaista menettelyä. 

9) Tulevat lisäedut voidaan ottaa huomioon 
epäsuorasti tavalla, joka vastaa vastuuvelkalas
kelmien perusteena olevia arvioita ja yhtiön 
lisäetujen nykyistä määrittelytapaa. 10) Vastuu
velan laskentaperiaatteita ei saa vaihdella vuo
sittain siten, että se pienentäisi oleellisesti vuo
situlosten vertailukelpoisuutta tai aiheuttaisi 
tarpeetonta vaihtelua vakuutuksenottajille pa
lautettavan ylijäämän tasossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset vastuuvelkaa laskettaessa käy
tettävän koron enimmäismäärästä ja tässä py
kälässä mainittujen periaatteiden soveltamises
ta. Samoin ministeriö määrittelee ne yleiset 
periaatteet, joita noudattaen tasoitusvastuu las
ketaan, ja miten tasoitusvastuu vaikuttaa edellä 
mainittuihin turvaavuusvaatimuksiin. Tasoitus
vastuun osalta yhtiön on selvitettävä sosiaali
ja terveysministeriölle etukäteen, miten se so
veltaa ministeriön määrittelemiä periaatteita. 

2§ 
Vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaa lasket

taessa on noudatettava seuraavia periaatteita: 
1) Vastuuvelan on aina oltava riittävä siten, 

että vakuutusyhtiön voidaan katsoa kohtuudel
la arvioiden selviytyvän kaikista sellaisista vel
voitteista, jotka aiheutuvat yhtiön vakuutusso
pimuksista. 

2) Vakuutusyhtiö voi käyttää vastuuvelan 
laskennassa tilastollisia menetelmiä. Yhtiön on 
pystyttävä selvittämään käyttämiensä tilasto!-
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Iisten menetelmien asianmukaisuus oman ai
neistonsa perusteella tai tilastoaineistolla, joka 
on kerätty sen omaa vakuutuskantaa vastaa
viksi katsottavista vakuutuskannoista. 

3) Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka 
lasketaan tavanomaisin vakuutusmatemaattisin 
menetelmin. 

4) Korkoutuksen käyttö on sallittu vastuu
velkalaskelmissa vain, jos se tehdään avoimena 
ja jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

a) Vahinkoryhmän keskimääräisen sel
viämisajan arvioidaan olevan vähintään neljä 
vuotta. 

b) Korkoutus suoritetaan turvaavalla tavalla 
ja noudatettavasta korkoutustavasta ilmoite
taan sosiaali- ja terveysministeriölle etukäteen. 

c) Vakuutusyhtiö ottaa huomioon kokonais
korvausmenoa arvioidessaan kaikki sitä mah
dollisesti lisäävät tekijät. 

d) Vakuutusyhtiö pystyy johtamaan käyttä
mänsä laskentamallin luotettavasti omasta ai
neistostaan tai omaa vakuutuskantaansa vas-

taaviksi katsottavista vakuutuskannoista laadi
tusta tilastoaineistosta. 

e) Käytettävä laskuperustekorko ei ylitä vas
tuuta kattavan omaisuuden turvaavasti mää
rättyä sijoitustuoton tasoa vahinkojen keski
määräisenä arvioituna selviämisaikana. 

Käytetystä korkoutusmenetelmästä on tehtä
vä selkoa yhtiön taseen liitetiedoissa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tar
kempia määräyksiä tässä pykälässä mainittujen 
periaatteiden soveltamisesta. Samoin ministeriö 
määrittelee ne yleiset periaatteet, joita nouda
tetaan vakuutusyhtiön tasoitusmäärää lasketta
essa. Yhtiön on haettava etukäteen ministeriön 
vahvistus tavalle, jolla se soveltaa edellä mai
nittuja tasoitusmäärän yleisiä laskentaperiaat
teita. 

3§ 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 



1994 vp- HE 330 149 

Luonnos Liite 4 

Asetus 
ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutus yhtiön vastuuvelan katteesta 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
vakuutusyhtiölain (1062/79) 10 luvun 3 §:n 5 momentin, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 1994 annetussa laissa ( /94), nojalla: 

1 § 
Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 
1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen 

kuuluvaa valtiota; 
2) ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä 

markkinoilla ETA-valtion viranomaisen val
vonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista 
muuta ETA-valtiossa toimivaa vaihdan ta järjes
telmää, joka sosiaali- ja terveysministeriön an
tamien määräysten mukaan rinnastetaan tällai
seen arvopaperipörssiin; 

3) vastuuvelan bruttomäärällä vastuuvelan 
kokonaismäärää ennen vakuutusyhtiölain 10 
luvun 3 §:n 3 momentissa säädettyjen erien 
vähentämistä; 

4) velkasitoumuksella velkasitoumukseen pe
rustuvaa laina- ja muuta saamista sekä jouk
kovelkakirjalainaa, muita raha- ja pääoma
markkinavälineitä ja pankkisaamista, ei kuiten
kaan osaketta, osuutta, johdannaissopimusta 
eikä sellaista sitoumusta, jolla on huonompi 
etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla; 

5) vakuudettomalla velkasitoumuksella sel
laista velkasitoumusta, johon ei liity vakuutta, 
joka 2--4 §:n mukaan voitaisiin sellaisenaan 
hyväksyä vastuuvelan katteeksi tai joka sosiaa
li- ja terveysministeriön antamien määräysten 
mukaan hyväksytään vakuudeksi; 

6) kiinteistöyhteisöllä sellaista yhteisöä, jon
ka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa 
4 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa mainittuja 
varoja sekä 

7) yhteisöllä myös sijoitusrahastoa ja siihen 
rinnastettavaa muuta yhteissijoitusyritystä. 

Tämän asetuksen säännöksiä ETA-valtiosta 
sovelletaan siinä laajuudessa ja sellaisin edelly
tyksin kuin sosiaali- ja terveysministeriö mää
rää myös muuhun valtioon, jonka ministeriö 
määräyksessään tai yksittäistapauksessa va
kuutusyhtiön pyynnöstä rinnastaa ET A-val
tioon. 

Mitä tässä asetuksessa säädetään vel
kasitoumuksesta, koskee myös sille kertynyttä 
korkoa. 

Tämän asetuksen säännöksiä kiinteistöistä, 
rakennuksista ja vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetuista 
oikeuksista sovelletaan myös sellaisen kiinteis
töyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa 
ja jossa katteen haltijalla on määräämisvalta, 
omistamiin tällaisiin varoihin samalla tavoin 
kuin jos nämä varat olisivat vakuutusyhtiön 
suorassa omistuksessa. Mitä tässä momentissa 
säädetään, koskee myös sellaista kiinteistöyh
teisöä, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja 
jossa katteen haltijalla on määräämisvalta yh
dessä toisen tai toisten vakuutusyhtiöiden taik
ka vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan tai 
kuuluvien muiden yhtiöiden kanssa tai jonka 
sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusyhtiön 
hakemuksesta rinnastaa tässä momentissa tar
koitettuun kiinteistöyhteisöön. Vakuutusyhtiöl
lä tarkoitetaan tässä momentissa ETA-valtiossa 
toimiluvan saanutta vakuutusyhtiötä. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
van vakuutusyhtiön vastuuvelkaan luetaan tätä 
asetusta sovellettaessa myös vakuutusyhtiölain 
10 luvun 3 §:n 7 momentissa tarkoitetut erät. 

2§ 
Velkasitoumukset, joilla voidaan 
kattaa vastuuvelan koko määrä 

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momen
tissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa 
vastuuvelan koko määrän katteena olla: 

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai ta
kaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maa
kunta tai sellainen kansainvälinen yhteisö, jon
ka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio; 

2) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai ta
kaajana on ETA-valtiossa toimiluvan saanut 
julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai 
vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, 
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jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa 
edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuu
tusyhtiöön; 

3) lainasaamisia, joiden panttivakuutena on 
yhtiön myöntämiä henkivakuutuksia enintään 
niiden takaisinostoarvoon saakka; 

4) sellaisia velkasitoumuksia, joissa velallise
na on luonnollinen henkilö tai muu kuin 1 tai 
2 kohdan soveltamisalaan kuuluva yhteisö ja 
joiden panttivakuutena on 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja velkasitoumuksia. 

3§ 

Omaisuuslajien ryhmät, joista kullakin 
erikseen voidaan kattaa enintään puolet 

vastuuvelan bruttomäärästä 

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momen
tissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa 
vastuuvelan katteena olevista varoista enintään 
50 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vas
taava määrä kuulua kumpaankin seuraavista 
omaisuuslajien ryhmistä: 

1 ryhmä 
1) velkasitoumukset, joissa velallisena tai ta

kaajana on ETA-valtiossa sijaitseva sellainen 
kunta, kuntainliitto, julkisyhteisönä toimiva 
seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastet
tava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka 
jäsenillä on veronkanto-oikeus; 

2) velkasitoumukset, joissa velallisena tai ta
kaajana on muu ETA-valtiossa toimiluvan 
saanut julkisen valvonnan alainen luottolaitos 
kuin 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu talletuspankki 
tai siihen 2 §:n 2 kohdan nojalla rinnastettu 
muu yhteisö; 

3) velkasitoumukset, joissa velallisena on 
muu kuin 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu osake
yhtiö, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa ja 
jonka osakkeilla käydään kauppaa ETA-valti
ossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla; 

4) velkasitoumukset, joilla käydään kauppaa 
ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markki
noilla ja joissa velallisena on muu kuin 1 - 3 
kohdassa tarkoitettu tai 2 §:n 1 tai 2 kohdan 
soveltamisalaan kuuluva yhteisö; 

5) sellaiset velkasitoumukset, joissa velallise
na on luonnollinen henkilö tai muu kuin 1- 3 
kohdassa mainittu taikka 2 §:n 1 tai 2 kohdan 
soveltamisalaan kuuluva yhteisö ja joiden pant
tivakuutena on 1-4 kohdassa tarkoitettuja 
velkasitoumuksia. 

II ryhmä 
1) osakkeet ja osuudet yhteisöissä, joiden 

kotipaikka on ETA-valtiossa, ja sellaiset mui
den yhteisöjen osakkeet ja osuudet, joilla käy
dään kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla sään
nellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta osak
keita ja osuuksia kiinteistöyhteisöissä; 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisö
jen, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, liik
keeseen laskemat sellaiset sitoumukset, joilla on 
huonompi etuoikeus kuin yhteisön muilla si
toumuksilla, ja muiden 1 kohdassa tarkoitettu
jen yhteisöjen liikkeeseen laskemat tällaiset 
sitoumukset, jos niillä käydään kauppaa ETA
valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla; 

3) velkasitoumukset, joissa velallisena on 
luonnollinen henkilö tai muu kuin 2 §:n 1 tai 2 
kohdan soveltamisalaan kuuluva yhteisö ja 
joiden panttivakuutena on 1 kohdassa tarkoi
tettuja osakkeita tai osuuksia taikka 2 kohdas
sa tarkoitettuja sitoumuksia. 

Jos 1 momentin 1 ryhmän 1 - 4 kohdassa 
tarkoitettuun velkasitoumukseen liittyy 1 mo
mentin II ryhmän 3 kohdassa tarkoitettu pant
tivakuus, 2 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu 
takaus tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu kiin
nitysvakuus, velkasitoumus saadaan, vakuuden 
katekelpoiseen määrään saakka, jättää luke
matta 1 momentin 1 ryhmää koskevan 50 
prosentin enimmäisrajan soveltamisalaan. 

4§ 

Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan 
kattaa yhteensä enintään 70 prosenttia 

vastuuvelan bruttomäärästä 

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momen
tissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa 
vastuuvelan katteena olevista varoista yhteensä 
enintään 40 prosenttia vastuuvelan bruttomää
rästä vastaava määrä kuulua seuraaviin omai
suusla jeihin: 

1) ETA-valtiossa olevat kiinteistöt ja raken
nukset; 

2) vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 5 mo
mentin 5 kohdassa tarkoitetut ETA-valtiossa 
olevaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan 
kohdistuvat oikeudet; 

3) osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, 
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa; 

4) velkasitoumukset 1 §:n 4 momentissa tar
koitetuilta kiinteistöyhteisöiltä sekä rakennus
aikaiset saamiset sellaisilta 1 §:n 4 momentissa 
tarkoitetuilta kiinteistöyhteisöiltä, joissa va
kuutusyhtiöllä katteen haltijana on määräämis
valta. 
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Yhdessä 1 momentissa mainittujen omai
suuslajien kanssa saa yhteensä enintään 70 
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä vastaa
va määrä vastuuvelan katteena olevista varois
ta olla sellaisia velkasitoumuksia, joissa velal
lisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin 
2 §:n 1 tai 2 kohdan soveltamisalaan kuuluva 
yhteisö ja joiden vakuudeksi on voimassa 
kiinnitys ETA-valtiossa olevaan kiinteään 
omaisuuteen tai tällaiseen omaisuuteen kohdis
tuvaan vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 5 
momentin 5 kohdassa tarkoitettuun oikeuteen 
taikka joiden panttivakuutena on 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia. 

5§ 

Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan 
kattaa yhteensä enintään 25 prosenttia 

vastuuvelan bruttomäärästä 

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momen
tissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa 
vastuuvelan katteena olevista varoista olla: 

1) muita vakuudettornia velkasitoumuksia 
kuin joukkovelkakirjalainoja ja muita raha- ja 
pääomamarkkinavälineitä yhteensä enintään 
määrä, joka vastaa 5 prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä; 

2) muita kuin 2-4 §:ssä tarkoitettuja varoja 
yhdessä edellä 1 kohdassa mainittujen vel
kasitoumusten kanssa yhteensä enintään mää
rä, joka vastaa 25 prosenttia vastuuvelan brut
tomäärästä. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädettyä 
enimmäisrajaa ei sovelleta, jos velallisena on 
yhteisö, jota tarkoitetaan 2 §:n 1 ja 2 kohdassa, 
3 §:n 1 momentin I ryhmän 1 ja 2 kohdassa ja 
4 §:n 1 momentin 4 kohdassa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset siitä, millaisin edellytyksin ja 
rajoituksin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 
varat saadaan lukea katteeseen. 

6§ 

Maksuvalmiusriskin rajoittaminen 
JO prosenttiin vastuuvelan bruttomäärästä 

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa 
yhteensä enintään kymmentä prosenttia vas
tuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä olla 
sellaisia varoja, joilla ei käydä kauppaa ETA
valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla 
ja jotka kuuluvat seuraaviin omaisuuslajeihin: 

1) osakkeet ja osuudet, lukuun ottamatta 

osakkeita ja osuuksia 1 §:n 4 momentissa tar
koitetuissa kiinteistöyhteisöissä ja sellaisissa si
joitusrahastoissa ja muissa niihin rinnastetta
vissa yhteissijoitusyrityksissä, joihin sovelletaan 
3 §:n 1 momentin II ryhmän 1 kohtaa; 

2) sellaiset sitoumukset, joilla on huonompi 
etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla 
sekä 

3) muut kuin 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoi
tetut joukkovelkakirjalainat. 

7§ 

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien 
rajoittaminen 10 prosenttiin 
vastuuvelan bruttomäärästä 

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa 
olla sijoitettuna yhteen ja samaan yksittäiseen 
kohteeseen määrä, joka vastaa enintään 10 
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä, jos ky
symyksessä on sijoitus: 

1) sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velalli
sena tai takaajana on 3 §:n 1 momentin I 
ryhmän 1 kohdassa tarkoitettuihin julkisyhtei
söihin kuuluva yksi ja sama kunta, kuntainliit
to, seurakunta tai muu niihin rinnastettava 
alueellinen julkisyhteisö; 

2) yhteen kiinteistöön tai rakennukseen taik
ka useaan niin lähekkäin toisiaan sijaitsevaan 
kiinteistöön tai rakennukseen, että niitä voi
daan pitää yhtenä sijoituksena; 

3) vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 5 mo
mentin 5 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin, 
jotka kohdistuvat yhdeksi kokonaisuudeksi 2 
kohdan mukaan katsottavaan kohteeseen; 

4) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on 
voimassa kiinnitys yhteen kiinteistöön tai toi
sen maalla olevaan laitokseen ja vuokraoikeu
teen itse maahan taikka useaan niin lähekkäin 
toisiaan sijaitsevaan kiinteistöön tai laitokseen 
ja vuokraoikeuteen, että niitä pidettäisiin 2 
kohtaa sovellettaessa yhtenä sijoituksena; 

5) velkasitoumuksiin, joiden vakuudeksi on 
voimassa kiinnitys vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
oikeuksiin, jos näiden oikeuksien kohde olisi 2 
kohdan mukaan katsottava yhdeksi kokonai
suudeksi. 

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun 
velkasitoumukseen liittyy vakuus, joka 2-4 §:n 
mukaan voitaisiin sellaisenaan hyväksyä vas
tuuvelan katteeksi tai joka sosiaali- ja terveys
ministeriön antamien määräysten mukaan hy
väksytään vakuudeksi, tällaista velkasitoumus-
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ta ei vakuuden kateke1poiseen määrään saakka 
oteta huomioon 1 momentissa säädettyä 10 
prosentin enimmäisrajaa sovellettaessa. 

Jos kiinteistö tai rakennus, vakuutusyhtiö
lain 10 luvun 3 §:n 5 momentin 5 kohdassa 
tarkoitetun oikeuden kohde tai velkasitoumuk
sen vakuudeksi vahvistetun kiinnityksen kohde 
ovat yksi ja sama tai ne sijaitsevat niin lähek
käin toisiaan, että niitä voidaan pitää yhtenä 
sijoituksena, kaikki tässä momentissa mainitut 
sijoitukset sekä lisäksi niihin liittyvät 4 §:n 1 
momentin 4 kohdassa tarkoitetut vel
kasitoumukset ja rakennusaikaiset saamiset on 
laskettava yhteen edellä 1 momentissa säädet
tyä 10 prosentin enimmäisrajaa sovellettaessa. 

8§ 

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien 
rajoittaminen 5, JO tai 30 prosenttiin 

vastuuvelan bruttomäärästä 

Vakuutusyhtiö saa sijoittaa vastuuvelan kat
teena olevista varoista kaikki jäljempänä mai
nitut sijoitukset ja vakuudet yhteenlaskettuina 
enintään 5 prosenttia vastuuvelan bruttomää
rästä vastaavan määrän: 

1) saman yhteisön osakkeisiin, osuuksiin ja 
sellaisiin sitoumuksiin, joilla on huonompi etu
oikeus kuin yhteisön muilla sitoumuksilla, kui
tenkin siten, että enintään 2 prosenttia vastuu
velan bruttomäärästä vastaava määrä saa olla 
sellaisia tässä kohdassa tarkoitettuja osakkeita, 
osuuksia ja sitoumuksia, joilla ei käydä kaup
paa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä 
markkinoilla ja jotka eivät ole 3 §:n 1 momen
tin II ryhmän 1 kohdan soveltamisalaan kuu
luvia osakkeita tai osuuksia sijoitusrahastoissa 
ja muissa niihin rinnastettavissa yhteissijoi
tusyrity ksissä; 

2) saman velallisen antamiin velkasitoumuk
siin; 

3) muiden velallisten antamiin velka
sitoumuksiin siltä osin kuin niiden panttiva
kuutena on 1 ja 2 kohdassa mainittuja varoja 
taikka niiden vakuutena on tässä momentissa 
tarkoitetun saman yhteisön takaus tai sen 
myöntämä luottovakuutus. 

Jos kysymyksessä on osakeyhtiö, jonka osak
keilla käydään kauppaa ETA-valtiossa sijaitse
villa säännellyillä markkinoilla, vakuutusyhtiö 
voi, sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa 
säädetään, sijoittaa vastuuvelan katteena ole
vista varoista enintään 10 prosenttia vastuuve
lan bruttomäärästä vastaavan määrän kuhun-

kin tällaiseen osakeyhtiöön. Tässä momentissa 
tarkoitetut sijoitukset eivät saa kuitenkaan 
yhteenlaskettuna ylittää 40 prosenttia vastuuve
lan bruttomäärästä vastaavaa määrää. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
va vakuutusyhtiö saa edellä 1 ja 2 momentissa 
mainittujen enimmäisrajojen sijasta sijoittaa 
enintään 30 prosenttia, ja muu vakuutusyhtiö 
enintään 10 prosenttia, vastuuvelan bruttomää
rästä vastaavan määrän 1 momentin 1-3 
kohdassa mainittuihin omaisuuslajeihin, jos 1 
momentissa tarkoitettu yhteisö tai velallinen on 
sellainen talletuspankki, vakuutusyhtiö tai muu 
yhteisö, jota tarkoitetaan 2 §:n 2 kohdassa. 
Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa mainitut 
enimmäisrajat ylittävältä osin vastuuvelan kat
teena olevat varat voivat kuitenkin olla yksin
omaan sellaisia velkasitoumuksia, joiden va
kuutena on 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun yhtei
sön antama takaus tai sen myöntämä luotto
vakuutus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset siitä, miten 3 momentissa 
tarkoitettua 30 prosentin ja vastaavasti 10 
prosentin enimmäisrajaa on sovellettava ottaen 
huomioon ne edellytykset ja rajoitukset, joista 
säädetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 
momentissa. Ministeriön määräyksissä on eri
tyisesti kiinnitettävä huomiota 2 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun talletuspankin, vakuutusyhtiön tai 
muun yhteisön omien varojen määrään katteen 
haltijan vastuuvelan bruttomäärään verrattu
na. 

Tätä pykälää ei sovelleta yhteisöihin, joita 
tarkoitetaan 1 §:n 4 momentissa, 2 §:n 1 koh
dassa ja 3 §:n 1 momentin I ryhmän 1 kohdas
sa. 

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
velkasitoumukseen liittyy vakuus, joka 2-4 §:n 
mukaan voitaisiin sellaisenaan hyväksyä vas
tuuvelan katteeksi tai joka sosiaali- ja terveys
ministeriön antamien määräysten mukaan hy
väksytään vakuudeksi, tällaista velkasitoumus
ta ei vakuuden katekelpoiseen määrään saakka 
oteta huomioon 1 momentissa säädettyä 5 
prosentin eikä 2 momentissa säädettyä 10 pro
sentin enimmäisrajaa sovellettaessa. Pykälän 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettujen vel
kasitoumusten yhteismäärä ennen vakuuksien 
vähentämistä saa kuitenkin olla enintään 30 
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. 

Tässä pykälässä säädettyjä enimmäisrajoja 
sovellettaessa on otettava huomioon myös sel
laiset 1 momentin mukaan yhteen lasketut 
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sijoitukset, jotka kohdistuvat tai liittyvät 1 
momentissa tarkoitetun yhteisön tai henkilön 
kanssa olennaisessa taloudellisessa etuyhteydes
sä olevaan muuhun yhteisöön tai henkilöön. 

9§ 

Eräiden yksittäisten riskikeskittymien 
rajoittaminen 1 tai 2 prosenttiin 

vastuuvelan bruttomäärästä 

Vastuuvelan katteena olevista varoista saa 
olla sijoitettuna yhteensä enintään 1 prosenttia 
vastuuvelan bruttomäärästä vastaava määrä 
saman velallisen ja hänen kanssaan olennaises
sa taloudellisessa etuyhteydessä olevien muiden 
velallisten liikkeeseen Iaskemiin sellaisiin va
kuudettomiin joukkovelkakirjalainoihin ja mui
hin vakuudettorniin raha- ja pääomamarkkina
välineisiin, joilla ei käydä kauppaa ETA-valti
ossa sijaisevilla säännellyillä markkinoilla, ja 
heidän antamiinsa muihin vakuudettorniin vel
kasitoumuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö 
voi yksittäistapauksissa nostaa rajan 2 prosent
tiin. 

Edellä 1 momentissa säädettyä enimmäisra
jaa ei sovelleta, jos velallisena on yhteisö, jota 
tarkoitetaan 2 §:n 1 ja 2 kohdassa, 3 §:n 1 
momentin 1 ryhmän 1 ja 2 kohdassa ja 4 §:n 1 
momentin 4 kohdassa. 

10 § 

Tytäryhtiön osakkeet 

Vakuutusyhtiö ei saa lukea vastuuvelan kat
teeseen ilman sosiaali- ja terveysministeriön 
lupaa omistamiaan vakuutusyhtiölain 1 luvun 
4 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun tytäryh
tiön kuin kiinteistöyhteisön osakkeita. 

11§ 

Valuuttariskin rajoittaminen 

Vastuuvelka on katettava sen valuutan mää
räisin varoin, jossa vakuutusyhtiön on täytet
tävä vakuutussopimuksiin perustuvat si
toumuksensa. 

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta, 
jos vakuutusyhtiö sen mukaan olisi velvollinen 
pitämään varoja tiettynä valuuttana määrän, 
joka vastaa enintään 7 prosenttia muina va
luuttoina olevista vastuuvelan katteeseen lue
tuista varoista. Poiketen siitä, mitä 1 momen
tissa säädetään, saa enintään 20 prosenttia 
tietyssä valuutassa täytettäviä sitoumuksia vas-
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taavan vastuuvelan katteesta olla muita varoja 
kuin tämän valuutan määräisiä tai sellaisia 
varoja, jotka on suojattu valuuttakurssien 
muutoksilta. 

ETA-valtion valuutassa täytettäviä si
toumuksia vastaava vastuuvelka voidaan kat
taa myös ECU-määräisin varoin. 

12 § 

Poikkeusluvan antaminen 
enimmäisrajan ylitykseen 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuutus
yhtiön pyynnöstä antaa luvan 3 ja 4 §:ssä, 5 §:n 
1 momentin 2 kohdassa ja 7 §:n 1 momentin 1 
kohdassa säädetyn sekä, määräajaksi, 5 §:n 1 
momentin 1 kohdassa, 6 §:ssä, 7 §:n 1 momen
tin 2-5 kohdassa ja 3 momentissa sekä 8 ja 
9 §:ssä säädetyn rajan ylitykseen. 

13 § 

M ääräystenantovaltuus 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset vastuuvelan kattamisesta ja 
tämän asetuksen soveltamisesta. Ministeriön 
määräyksissä on käsiteltävä erityisesti vastuu
velan katteeseen kuuluvien varojen sijaintia, 
johdannaissopimusten käyttöä vastuuvelan kat
teen yhteydessä, vakuuksien arvostusta ja va
kuuksien merkitystä luettaessa katteeseen si
toumuksia, joihin vakuudet liittyvät, katteen 
luetteloimista sekä yhtiön varojen sijoittamista 
koskevia suuntaviivoja, jotka yhtiön hallituk
sen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla. 

Ministeriöllä on valta yksittäistapauksissa 
määrätä, jos siihen vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 2 momentin soveltamisen kannalta on 
erityistä syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea 
yhtiön vastuuvelan katteeseen. 

14 § 

Siirtymäsäännös 4 §:n 1 momentin 
soveltamisesta 

Jos yhtiön vastuuvelan katteena 31 päivänä 
joulukuuta 1994 olleet edellä 4 §:n 1 momen
tissa tarkoitetut varat tuolloin ylittivät 4 §:n 1 
momentissa säädetyn 40 prosentin rajan, sovel
letaan 4 §:n 1 momenttia yhtiöön käyttäen 
toistaiseksi enimmäisrajana 40 prosentin sijasta 
prosenttilukua, joka vastaa yhtiössä tuona 
ajankohtana vallinnutta tosiasiallista tilannetta. 
Yhtiön on kuitenkin 31 päivään joulukuuta 
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1998 mennessä huolehdittava ylityksen poista
misesta. 

15 § 

Siirtymäsäännös 7 §:n soveltamisesta 

Jos vahinkovakuutusta harjoittavan yhtiön 
vastuuvelan katteena 18 päivänä kesäkuuta 
1992 olleet tietyt kiinteistöt ja rakennukset 
tuolloin ylittivät edellä 7 §:ssä säädetyn rajan, 
yhtiön on 31 päivään joulukuuta 1998 mennes
sä huolehdittava tämän ylityksen poistamisesta. 
Mitä tässä säädetään vahinkovakuutusta har
joittavasta yhtiöstä, koskee vastaavasti henki
vakuutusyhtiötä, jonka vastuuvelan katteena 
10 päivänä marraskuuta 1992 olleet tietyt 
kiinteistöt ja rakennukset tuolloin ylittivät edel
lä tarkoitetun rajan. 

16 § 
Siirtymäsäännös lakisääteisen eläkevakuutuksen 

vastuuvelan katteesta 

Lakisääteisen eläkevakuutuksen vastuuvelas
ta jätetään tässä asetuksessa katteelle säädetty
jen rajoitusten ulkopuolelle vuonna 1995 osuus, 
joka vastaa 10 prosenttia vastuuvelan brutto
määrästä, sekä vuosina 1996-1999 osuus, joka 
määräytyy vähentämällä edellä tarkoitetusta 
prosenttiosuudesta 2 prosenttiyksikköä jokaista 
vuoden 1995 jälkeen alkavaa kalenterivuotta 
kohden. 

17 § 
Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 5 

Asetus 
vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
vakuutusyhtiölain (1062/79) 11 luvun l §:n 2 momentin ja 6 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne 
ovat 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (752/93), nojalla: 

1 § 
Vakuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:n 1 momen

tissa tarkoitettuun toimintapääomaan luetaan 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämien pe
rusteiden mukaisesti: 

1) maksettu osakepääoma tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön osalta maksettu pohjarahasto 
ja maksettu takuupääoma edellyttäen, että ta
kuupääoman takaisinmaksua on rajoitettu mi
nisteriön hyväksymällä tavalla; 

2) kun 25 prosenttia osakepääomasta tai 
pohjarahaston ja edellä määritellyn ehdon täyt
tävän takuupääoman yhteismäärästä on mak
settu, puolet maksamatta olevasta osakepää
oman tai pohjarahaston ja takuupääoman yh
teismäärästä; 

3) sidotun ja vapaan oman pääoman rahas
tot, kirjanpitolain 17 §:ssä tarkoitetut vapaaeh
toiset varaukset sekä tuotoista vähennettyjen ja 
suunnitelman mukaisten poistojen kertynyt 
erotus; 

4) tilikauden ja edellisten tilikausien voitto 
tai tappio; 

5) omaisuuden käypien arvojen ja taseen 
kirjanpitoarvojen erotus siltä osin kuin sitä ei 
voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena; 

6) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja ministe
riön suostumuksella täysin maksettu pääoma 
sellaisesta yhtiön vähintään viideksi vuodeksi 
tai vähintään viiden vuoden irtisanomisajalla 
ottamasta lainasta, jolla on sopimuksen perus
teella huonompi etuoikeus kuin kaikkien mui
den velkojien vaateilla. Huomioon otettava 
määrä voi olla enintään 50 prosenttia toimin
tapääomasta. Tästä enimmäismäärästä määrä
ajaksi otettuja lainoja saa olla enintään 25 
prosenttia, kuitenkin niin, että toimintapää-

omaan luettavaa määrää vähennetään tasaisesti 
kultakin aikavalta vuodelta, jos lainan jäljellä 
oleva laina-aika on vähemmän kuin viisi vuot
ta; 

7) toiminnassa olevan keskinäisen vahinko
vakuutusyhtiön vakuutusyhtiölain 10 luvun 
7 §:n 1 momentin mukainen kyseiseksi tilikau
deksi taksoitettavissa oleva lisämaksu, josta 
voidaan kuitenkin ottaa huomioon korkeintaan 
puolet enimmäismaksujen ja perittyjen maksu
jen erotuksesta. Huomioon otettava määrä voi 
olla enintään 50 prosenttia toimintapääomasta; 

8) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja mi
nisteriön suostumuksella enintään 50 prosenttia 
yhtiön tulevasta ylijäämästä, joka on arvioitu 
ministeriön hyväksymällä tavalla; 

9) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja mi
nisteriön suostumuksella vakuutusten hankin
tamenojen jaksotusta vastaava erä siltä osin 
kuin jaksotusta ei yhtiön noudattamat liikekus
tannusperusteet huomioon ottaen ole vakuu
tusmaksuvastuuta määrättäessä katsottava teh
dyn täysimääräisesti. Erää määrättäessä on 
otettava huomioon ne vakuutusten hankinta
menot, jotka sen sijaan, että ne olisi vähennetty 
vakuutusmaksuvastuusta, on aktivoitu taseen 
vastaaviin; sekä 

10) vakuutusyhtiön hakemuksesta ja minis
teriön suostumuksella muut edellä esitettyihin 
rinnastettavat erät. 

2§ 
Toimintapääomasta vähennetään sosiaali- ja 

terveysministeriön määräämien perusteiden 
mukaisesti kaikki sellaiset taseeseen kirjaamat
tomat velat, joiden suoritusvelvollisuutta on 
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pidettävä ilmeisenä. Näihin vähennettäviin vel
koihin on sisällytettävä seuraavat erät: 

1) ne vakuutusyhtiön oman henkilökunnan 
eläkesitoumuksista aiheutuvat menot, jotka on 
jätetty kuluksi kirjaamatta kirjanpitolain nojal
la; 

2) vakuutusten hankintamenojen sekä ai
neettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan ku
luksi merkitsemättä jätetty osuus 1 §:n 10 koh
dan mukaan sallittua vakuutusten hankintame
noa lukuunottamatta; ja 

3) voitonjakona jaettavaksi esitetty osa yh
tiön vapaasta omasta pääomasta. 

3§ 
Vähintään 50 prosenttia vakuutusyhtiölain 

11 luvun 5 §:n mukaisesta henkivakuutusyhtiön 
takuumäärästä, kuitenkin aina vähintään ta
kuumäärän vähimmäismäärää vastaavan mää-

rän, on muodostuttava tämän asetuksen 1 §:n 
1--4 kohdassa mainituista eristä, joista on 
vähennetty tämän asetuksen 2 §:n mukaiset 
erät. 

4§ 
Mitä tässä asetuksessa säädetään henkiva

kuutusyhtiöstä, sovelletaan myös lakisääteistä 
eläkevakuutusta harjoittavaan vakuutusyhti
öön, lukuunottamatta 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 
kohtaa. 

5§ 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä jou
lukuuta 1993 annettu asetus vakuutusyhtiön 
toimintapääomaan luettavista eristä (1646/93). 
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Luonnos Liite 6 

Asetus 
vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikosta 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
vakuutusyhtiölain (1062/79) 18 luvun 8 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 1994 annetussa laissa ( /94), nojalla: 

1 § 
Vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikon teh

tävänä on huolehtia yhtiössä sovellettavien 
vakuutusmatemaattisten menetelmien asianmu
kaisuudesta sekä siitä, että yhtiön vakuutus
maksujen ja vastuuvelan määräämistapa ja 
määrä täyttävät vakuutusyhtiölain, lakisäätei
siä vakuutuksia koskevien erityislakien, vakuu
tusyhtiöasetuksen ja niiden perusteella annettu
jen sosiaali- ja terveysministeriön määräysten 
vaatimukset. 

2§ 
Vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikolla on 

oikeus saada yhtiöltä kaikki ne tiedot, joita hän 
tarvitsee 1 §:n mukaisia tehtäviä suorittaessaan. 

3§ 
Jos vakuutusmatemaatikko havaitsee puut

teita 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, hänen on 
tehtävä yhtiön hallitukselle esitys asiantilan 
korjaamisesta. Vakuutusmatemaatikolla on oi
keus saada tieto siitä, millaisiin toimiin hallitus 
on ryhtynyt hänen esityksensä johdosta. 

4§ 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1994. 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 

j 
j 

j 
j 
j 
j 


