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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi va
kuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhti
öistä annettua lakia, arvopaperimarkkinala
kia, vakuutuskassalakia ja eläkesäätiölakia. 
Samalla vakuutuspalvelujen vapaasta tarjon
nasta annettu laki ja ulkomaisten vakuu
tusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annettu 
laki ehdotetaan kumottavaksi. 

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan tehtäväksi 
osakeyhtiölain muuttamisesta annetusta laista 
( 145/1997) johtuvat muutokset. Lisäksi va
kuutusyhtiölakiin on tarkoituksenmukaista 
tehdä samalla eräitä muitakin muutoksia. 

Koska käytännössä on ilmennyt epäsel
vyyttä siitä, mitä osakeyhtiölain säännöksiä 
vakuutusyhtiöihin on sovellettava, ehdote
taan vakuutusyhtiölaissa nykyistä täsmälli
semmin säädettäväksi vakuutusyhtiöihin so
vellettavista osakeyhtiölain säännöksistä. 
Lakiin ehdotetun yleissäännöksen mukaan 
vakuutusyhtiöön sovellettaisiin osakeyhtiöla
kia siten kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään. 

Vakuutusyhtiöt voisivat olla joko julkisia 
tai yksityisiä yhtiöitä osakeyhtiölaissa sää
dettyjen edellytysten mukaisesti. 

Vakuutusyhtiölain konsernimääritelmästä 
ehdotetaan luovuttavaksi. Sekä keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön että vakuutusosakeyhtiöön 
sovellettaisiin sekä osakeyhtiölain että kir
janpitolain yleistä konsernimääritelmää. 
Käytännössä tarpeettomaksi osoittautuneesta 
käsitteestä vakuutusyhtiön sivuyhtiö ehdote
taan myös luovuttavaksi. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 
vakuutusyhtiön oikeudesta ottaa luottoa sekä 
antaa vakuuksia. Mahdollisuutta yhtiöjärjes
tyksen määräyksin asettaa keskinäisen va
kuutusyhtiön vakuutuksenottajalle vastuuta 
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yhtiön velvoitteista ehdotetaan rajoitettavak
si. Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuu
den omistajien äänimäärän laskutapaa ehdo
tetaan täsmennettäväksi siten, että laista yk
siselitteisesti ilmenee, kuinka suurella ääni
määrällä takuuosuuden omistaja kussakin eri 
tilanteessa saa äänestää. 

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kos
keviin säännöksiin ehdotettavat muutokset 
johtuvat pääosin osakeyhtiölain muutoksista. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa 
konsernitilinpäätöstä sekä julkisen vakuu
tusyhtiön osavuosikatsaustaja vuosikatsausta 
koskevat säännökset. 

Lain sulautumista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan uudistettavaksi siten, että niissä 
otetaan huomioon osakeyhtiölain muutokset 
sekä eräät muutkin muutostarpeet Vakuu
tusyhtiöiden sulautumista koskeva sääntely 
on pyritty säilyttämään mahdollisimman pit
källe yhdenmukaisena osakeyhtiölain sulau
tumista koskevien säännösten kanssa. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
säännökset on eriytetty ehdotuksessa omaksi 
luvukseen. Ehdotuksen tavoitteena on sel
keyttää lakia tältä osin. Lakiin ehdotetaan li
sättäväksi säännökset vakuutusosakeyhtiön 
jakautumisesta osakeyhtiölain tapaan. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi vakuu
tusyhtiön yhtiömuodon muuttamista koskeva 
luku. Osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla va
kuutusyhtiölaissakin säädettäisiin yksityisen 
vakuutusyhtiön muuttamisesta julkiseksi yh
tiöksi ja julkisen vakuutusyhtiön muuttami
sesta yksityiseksi. Yhtiömuodon muuttami
nen tapahtuisi pääasiassa samoja menettely
tapoja noudattaen kuin osakeyhtiölaissa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan samanaikaisesti osakeyhtiölain 
muutosten kanssa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Vakuutusyhtiölaissa ( 1 062/1979) säädetään 
vakuutusyhtiön perustamisesta, toimiluvasta, 
johdosta ja hallinnosta, osakkaista, tilintar
kastuksesta, tilinpäätöksestä, vakuutusyhtiöl
tä vaadittavasta vakavaraisuudesta, henkiva
kuutuksesta, vakuutusyhtiöiden valvonnasta 
sekä vakuutusyhtiön selvitystilasta, purkami
sesta, sulautumisesta ja vakuutuskannan luo
vuttamisesta. 

Suomalainen vakuutusyhtiö voi olla yhtiö
muodoltaan joko vakuutusosakeyhtiö tai kes
kinäinen vakuutusyhtiö. Keskinäisen vakuu
tusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat 
ja, sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä mää
rätään, takuuosuuden omistajat. Vakuu
tusosakeyhtiön osakkaita ovat osakkeenomis
tajat. Suomessa toimii nykyisin yhteensä 57 
kotimaista vakuutusyhtiötä, joista 20 on kes
kinäisiä vakuutusyhtiöitä ja 37 vakuu
tusosakeyhtiötä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuu
tusosakeyhtiön yhtiöoikeudellisista eroista 
huolimatta kumpaankin yhtiömuotoon sovel
letaan osakeyhtiölakia (734/1978) ja osa
keyhtiölain voimaanpanosta annettua lakia 
(73 5/1978) taustalakina. Vakuutusyhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä, jollei 
vakuutusyhtiölaki sisällä osakeyhtiölaista 
poikkeavia säännöksiä. Keskinäiseen vakuu
tusyhtiöön osakeyhtiölain säännöksiä sovel
letaan vain niiltä osin kuin säännökset yli
päänsä ovat sovellettavissa keskinäiseen yh
tiöön sen osakeyhtiöstä poikkeavan yhtiö
muodon johdosta. Nykyinen vakuutusyh
tiölaki säädettiin tulemaan voimaan samanai
kaisesti osakeyhtiölain kanssa ja osakeyh
tiölakiin tehtävät muutokset vaikuttavat aina 
myös vakuutusyhtiöitä koskevaan lainsää
däntöön. 

Vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys, 
jossa tarkemmin määrätään yhtiön toimialas
ta, hallinnosta, osakkaista ja näiden osallistu
misesta hallintoon. 

Vakuutusliikkeen harjoittamista varten va
kuutusyhtiön on saatava toimilupa sosiaali
ja terveysministeriöltä. Lakisääteisen työelä
kevakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmava
kuutuksen osalta toimiluvan antaa valtioneu
vosto. 

Toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön on 

keskityttävä vakuutustoimintaan ja se voi 
pääasiassa harjoittaa vain joko vahinko- tai 
henkivakuutusta. Lakisääteistä eläkevakuu
tustoimintaa harjoittava vakuutusyhtiö ei saa 
harjoittaa muuta vakuutustoimintaa. Toimin
nan rajaus koskee paitsi vakuutusliikkeelle 
vieraan toiminnan harjoittamista myös huo
mattavan osuuden tai määräämisvallan (yli 
50 %) omistamista yhteisöstä, joka harjoittaa 
muuta liikettä kuin vakuutusliikettä. Sallittua 
on sen sijaan vakuutusliikkeeseen liittyvää 
toimintaa harjoittavan yhteisön omistaminen. 
Niin ikään vakuutusyhtiö saa omistaa asun
to- ja kiinteistöyhteisöjä sekä julkisen val
vonnan alaisia luotto- tai rahoituslaitoksia ja 
rahastoyhtiöitä. 

Vakuutusyhtiölain mukaan vakuutusliikettä 
Suomessa voi harjoittaa ainoastaan vakuu
tusyhtiö, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
Tällaisia muita lakeja ovat muun muassa ul
komaisista vakuutusyhtiöistä annettu laki 
(398/1995) sekä vakuutusyhdistyslaki 
(1250/1987). 

Vuoden 1994 alusta voimaan tulleella va
kuutusyhtiölain muuttamisesta annetulla lail
la (752/1993) vakuutusyhtiölaki sopeutettiin 
Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopi
muksen liitteessä IX mainittuihin Euroopan 
yhteisöjen vakuutusalaa koskeviin direktii
veihin. Euroopan unionissa (EU) on edellä 
tarkoitettujen direktiivien lisäksi hyväksytty 
muun muassa seuraavat vakuutustoimintaa 
koskevat direktiivit: muuta ensivakuutusta 
kuin henkivakuutusta koskevien lakien, ase
tusten ja hallinnollisten määräysten yhteen
sovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY 
ja 88/357/ETY muuttamisesta annettu direk
tiivi 92/49/ETY, henkivakuutuksen ensiva
kuutusta koskevien lakien, asetusten ja hal
linnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY 
muuttamisesta annettu direktiivi 92/96/ETY 
ja vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja kon
solidoiduista tilinpäätöksistä annettu neuvos
ton direktiivi (91/674/ETY). ET A:n sekako
mitean päätöksellä N :o 7/94 ETA -sopimuk
seen lisättiin edellä mainitut direktiivit. Di
rektiivien aiheuttamat muutokset Suomen 
vakuutuslainsäädäntöön on toteutettu vakuu
tusyhtiölain muuttamisesta annetulla lailla 
(389/1995). 
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2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on osakeyhtiölakiin 
tehdyistä muutoksista, jotka perustuvat halli
tukseen esitykseen (89/1996 vp ), johtuvien 
muutostarpeiden huomioon ottaminen va
kuutusyhtiölainsäädännössä. Osakeyhtiöla
kiin tehdyt muutokset perustuvat osaksi 
EU:n yhtiöoikeudellisten direktiivien voi
maan saattamiseen Suomessa sekä eräisiin 
kansallisiin muutostarpeisiin. Osakeyhtiöla
kiin otettiin uusina käsitteinä jako yksityisiin 
ja julkisiin osakeyhtiöihin sekä osakeyhtiön 
jakautuminen. Osakeyhtiöiden käytössä ole
vaa rahoitusvälineiden valikoimaa laajennet
tiin ja yhtiörakenteiden muuttamista helpo
tettiin. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta 
ja velkojien asemaa parannettaiin selkeyttä
mällä päätöksentekoon ja velkojiensuojaan 
liittyviä säännöksiä yhtiön varojen hankin
nassa ja niiden jaossa. Esitys sisältää lukui
sia yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta kos
kevia muutoksia. Esimerkiksi yhtiökokous
kutsussa olisi kerrottava aikaisempaa tar
kemmin kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Osakeyhtiölakiin tehdyt muutokset aiheut
tavat useita muutoksia vakuutusyhtiölakiin. 
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
tehdä vakuutusyhtiölakiin eräitä muitakin 
muutoksia. Koska käytännössä on ilmennyt 
epäselvyyttä siitä, mitä osakeyhtiölain sään
nöksiä vakuutusyhtiöihin on sovellettava, 
ehdotetaan vakuutusyhtiölaissa nykyistä täs
mällisemmin säädettäväksi vakuutusyhtiöihin 
sovellettavista osakeyhtiölain säännöksistä. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Vakuutusyhtiölaki 

Yleisiä säännöksiä. Lakiin ehdotetun yleis
säännöksen mukaan vakuutusyhtiöön sovel
lettaisiin osakeyhtiölakia siten kuin vakuu
tusyhtiölaissa säädetään. Myös osakeyh
tiölain voimaanpanosta annettua lakia sovel
lettaisiin vakuutusyhtiöön soveltuvin osin. 

Vakuutusyhtiöt voisivat olla joko julkisia 
tai yksityisiä yhtiöitä osakeyhtiölaissa sää
dettävien edellytysten mukaisesti. 

Vakuutusyhtiölain konsernimääritelmästä 
ehdotetaan luovuttavaksi. Sekä keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön että vakuutusosakeyhtiöön 

sovellettaisiin sekä osakeyhtiölain että kir
janpitolain yleistä konsernimääritelmää. 
Käytännössä tarpeettomaksi osoittautuneesta 
käsitteestä vakuutusyhtiön sivuyhtiö ehdote
taan myös luovuttavaksi. 

Vakuutusyhtiöön tulisivat sovellettaviksi 
myös osakeyhtiölain yhtiön lähipiiriä koske
vat säännökset. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset 
vakuutusyhtiön oikeudesta ottaa luottoa sekä 
antaa vakuuksia. Voimassa olevassa laissa ei 
ole suoranaisesti tätä koskevia säännöksiä, 
mutta vakuutusyhtiöitä koskevasta kiellosta 
harjoittaa muuta liikettä kuin vakuutusliiket
tä on katsottu johtuvan, että vakuutusyhtiön 
tulee järjestää toimintansa lainaa ottamatta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut luo
tonotto-oikeutta koskevat ohjeet, joita ehdo
tetut säännökset pitkälti vastaavat. 

Pääperiaatteena on edelleen, että vakuutus
yhtiöiden tulee järjestää toimintansa luottoa 
ottamatta. Luotan ottaminen olisi mahdollis
ta laissa luetelluissa sekä sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämissä tapauksissa. 

Pääomalainan ottaminen olisi mahdollista 
ilman sosiaali- ja terveysministeriön suostu
musta. Pääomalaina on merkittävä taseeseen 
omana eränään siten kuin sosiaali- ja ter
veysministeriö tarkemmin määrää. Lasketta
essa oman pääoman riittävyyttä suhteessa 
takuumäärään, pääomalaina rinnastetaan 
omaan pääomaan. Pääomalaina voidaan lu
kea toimintapääomaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriön suostumuksella niin kuin siitä ase
tuksella tarkemmin säädetään. 

Vakuutusyhtiön perustaminen ja vakuu
tusyhtiön osakkuus. Vakuutusyhtiön perusta
mista koskeviin säännöksiin ehdotetut muu
tokset perustuvat pääosin osakeyhtiölain 
muutoksiin. Perustamiskirjaa koskeva sään
nös ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 
osakeyhtiölain vastaavaa säännöstä. Toi
minimilain ( 128/1979) muutosta vastaavalla 
tavalla vakuutusyhtiölaissa säädettäisiin jul
kisen keskinäisen vakuutusyhtiön ja julkisen 
vakuutusosakeyhtiön nimeen tehtävästä, toi
minnan julkisuutta ilmentävästä lisäyksestä. 

Takuupääoman pakollisesta kiinteämääräi
syydestä ehdotetaan luovuttavaksi. Takuu
pääomaa voitaisiin ehdotuksen mukaan yh
tiöjärjestystä muuttamatta alentaa tai korot
taa vastaavalla tavalla kuin osakepääomaa
kin, jos yhtiöjärjestyksessä on mainittu ta
kuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärä. 

Toimilupa voitaisiin myöntää vain sillä 
edellytyksellä, että peruspääoma on aina sää-
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detyn vähimmäismäärän mukainen. 
Mahdollisuutta yhtiöjärjestyksen määräyk

sin asettaa keskinäisen vakuutusyhtiön va
kuutuksenottajalle vastuuta yhtiön velvoit
teista ehdotetaan rajoitettavaksi. Lisämaksu
velvollisuus koskisi vain vahinkovakuutusta 
ja senkin osalta kuluttajan ja häneen verrat
tavassa asemassa olevan vakuutuksenottajan 
lisämaksuvelvollisuus rajoitettaisiin enintään 
yhden vuoden vakuutusmaksujen suuruisek
si. Takuuosuuden omistaja ei olisi henkilö
kohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. 

Osake- ja takuupääoman korottaminen. 
Vakuutusosakeyhtiön osakepääoman ja kes
kinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman ko
rottamiseen sovelletaan pääsääntöisesti osa
keyhtiölain 4 luvun säännöksiä osakepää
oman korottamisesta. Nykyisestä laista poi
keten vakuutusyhtiöihin ehdotetaan sovellet
tavaksi myös osakeyhtiölain 4 luvun sään
nöksiä optio-oikeuksista sekä vaihtovelka
kirjoista. Vaihtovelkakirjalainan ottaminen 
olisi kuitenkin mahdollista vain vakuutusyh
tiön luotonotto-oikeutta koskevat rajoitukset 
huomioon ottaen. 

Osake- ja takuupääoman alentaminen. Va
kuutusosakeyhtiön osakepääoman alentami
seen sovelletaan pääsääntöisesti osakeyh
tiölain 6 luvun säännöksiä osakepääoman 
alentamisesta. Keskinäisen vakuutusyhtiön 
takuupääoman osalta noudatetaan soveltuvin 
osin osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä osa
kepääoman alentamisesta sellaisen vahvis
tetun taseen mukaisen tappion välittömäksi 
kattamiseksi, johon vapaa oma pääoma ei 
riitä. Lisäksi ehdotetaan, että keskinäisen 
vakuutusyhtiön takuupääomaan sovellettai
siin osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä omi
en osakkeiden mitätöimiseksi tapahtuvasta 
osakepääoman alentamisesta. Tämä on tar
peen, koska myös keskinäisille vakuutusyhti
öille ehdotetaan tietyin edellytyksin sallitta
vaksi omien takuuosuuksien hankkiminen. 

Velkojainsuoja ehdotetaan järjestettäväksi 
osake- ja takuupääoman alentamisen osalta 
samalla tavalla kuin vakuutusyhtiöiden su
lautumisessa. Vakuutusyhtiön olisi saatava 
osake- tai takuupääoman alentamiseen sosi
aali- ja terveysministeriön suostumus, kun 
alentamispäätöksen täytäntöönpanoon tarvi
taan rekisteriviranomaisen lupa. Suostumus 
ja lupa tarvitaan siis, jos alentamismäärä 
käytetään muuhun kuin vahvistetun taseen 
mukaisen tappion kattamiseksi ja täytäntöön
pano johtaa siihen, että yhtiön sidottu oma 
pääoma vähenee. Suostumusta ja lupaa ei 

tarvita, jos osake- tai takuupääomaa saman
aikaisesti korotetaan uusmerkinnällä alenta
ruismäärää vastaavalla määrällä. Vakuutus
velkoja, jolla tarkoitetaan vakuutuksenotta
jaa, vakuutettua sekä muuta, jonka saaminen 
perustuu vakuutussopimukseen, ei voisi vel
kojana vastustaa osake- tai takuupääoman 
alentamista rekisteriviranomaisen luona. Sen 
sijaan vakuutusvelkojilla on oikeus tehdä 
muistutuksia sosiaali- ja terveysministeriölle, 
kun yhtiö hakee ministeriön suostumusta 
osake- tai takuupääoman alentamiseen. 

Omat osakkeet ja takuuosuudet. Ehdotetut 
vakuutusyhtiön omien osakkeiden tai takuu
osuuksien hankkimista koskevat säännökset 
ovat pitkälle yhdenmukaisia osakeyhtiölain 
vastaavien säännösten kanssa. 

Vakuutusyhtiön johto ja yhtiökokous. Va
kuutusyhtiön johtoa koskevaan 7 lukuun ei 
ehdoteta olennaisia muutoksia. Muutokset 
johtuvat pääasiassa osakeyhtiölakiin tehdyis
tä muutoksista. Osakeyhtiölakia vastaavalla 
tavalla termi varatoimitusjohtaja ehdotetaan 
korvattavaksi termillä toimitusjohtajan sijai
nen. Vakuutusyhtiöön tulisivat sovellettavik
si myös osakeyhtiölain säännökset, jotka 
koskevat osakkeenomistajan oikeutta valtuut
taa yhtiön hallitus tai muu asiamies toimi
maan osakkeenomistajan asiamiehenä yh
tiökokouksessa. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 
omistajien äänimäärän laskutapaa ehdotetaan 
täsmennettäväksi siten, että laista yksiselit
teisesti ilmenee, kuinka suurella äänimäärällä 
takuuosuuden omistaja kussakin eri tilantees
sa saa äänestää. Tavoitteena on, että takuu
osuuden omistajan takuuosuuksiin perustuva 
äänimäärä olisi enintään yhtä suuri kuin va
kuutuksiin perustuva äänimäärä. Keskinäisen 
vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä muutettaessa 
vaadittua kahden kolmasosan äänten enem
mistöä ei laskettaisi enää kokouksessa edus
tetuista vaan kokouksessa annetuista äänistä. 

Muitakin 8 luvun kokouskutsua sekä osak
keenomistajan ja takuuosuuden omistajan 
vähemmistösuojaa koskevia säännöksiä eh
dotetaan muutettavaksi vastaamaan osakeyh
tiölain uusittuja säännöksiä. 

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus. Tilin
tarkastusta koskeviin säännöksiin ehdotetta
vat muutokset johtuvat pääosin uudesta tilin
tarkastuslaista (936/1994) sekä osakeyhtiöla
kiin tehdyistä muutoksista. 

Vakuutusyhtiön tilintarkastuksessa nouda
tettaisiin ehdotuksen mukaan vakuutusyh
tiölain 9 luvun ja tilintarkastuslain säännök-
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s1a. Tilintarkastuslakia sovelletaan silloin, 
kun vakuutusyhtiölaissa ei muuta säädetä. 

Ylimääräisen tilintarkastajan ja erityisen 
tarkastajan asettamista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan keskinäisissä vakuutusyhtiöissä 
muutettavaksi siten, että ylimääräisen tilin
tarkastajan tai erityisen tarkastajan asettamis
ta koskevan ehdotuksen yhtiökokouksessa 
saama kannatus laskettaisiin kokouksessa 
edustetun äänimäärän sijasta annetuista ää
nistä. Ehdotuksessa halutaan täsmentää lakia 
niin, että äänten laskemisessa otetaan huomi
oon äänestysrajoitukset Samalla vakuu
tusosakeyhtiön osalta asian sääntely saatet
taisiin vastaamaan osakeyhtiölakia. Lakiin 
ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset val
vontatilintarkastajan sijaisesta. 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös. Tilin
päätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskeviin 
säännöksiin ehdotettavat muutokset johtuvat 
pääosin osakeyhtiölakiin tehdyistä muutok
sista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi muun 
muassa konsernitilinpäätöstä sekä julkisen 
vakuutusyhtiön osavuosikatsausta ja vuosi
katsausta koskevat säännökset. Edelleenkin 
vakuutusyhtiön kirjanpidossa on sen estä
mättä, mitä muualla laissa säädetään, nouda
tettava vakuutusyhtiölain 10 luvun säännök
siä ja sosiaali- ja terveysministeriön antamia 
vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia 
määräyksiä. 

Osakeyhtiölain säännöksistä poiketen pää
omalaina ehdotetaan vakuutusyhtiössä mer
kittäväksi nykykäytännön mukaisesti tasee
seen omana eränään siten kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö tarkemmin määrää. Tämä 
perustuu vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja 
konsernitilinpäätöksistä annetun neuvoston 
direktiivin (91/674/ETY) säännöksiin. 

Toimintapääoma. Pääomalaina rinnastet
taisiin vakuutusyhtiön omaan pääomaan las
kettaessa, täyttääkö oma pääoma vakuu
tusyhtiön oman pääoman ja takuumäärän 
suhdetta koskevan vaatimuksen, jonka mu
kaan oman pääoman tulee olla puolet vakuu
tusyhtiön takuumäärästä. Ehdotus vastaa 
pääosin nykykäytäntöä. 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö. 
Vakuutusyhtiön voitonjakoa ja varojen muu
ta käyttöä koskeviin säännöksiin ehdotetut 
muutokset johtuvat pääosin osakeyhtiölakiin 
tehdyistä muutoksista. 

Rahalainan antamista koskevia säännöksiä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että lai
nanautoa hallintoelinten jäsenten sivusuku
laisille ei enää rajoitettaisi. 

Vakuutusyhtiöiden valvonta. Lakiin ehdo
tetaan lisäystä, jonka mukaan valituksesta 
huolimatta voidaan panna täytäntöön sosi
aali- ja terveysministeriön määräykset, jotka 
koskevat selvitysmiehen ja toimitusmiehen 
määräämistä sekä erityisen selvityspesän 
hallintoa. 

Selvitystila ja purkaminen. Ehdotuksen 
selvitystilaa ja purkamista koskevissa sään
nöksissä on otettu huomioon eräitä osakeyh
tiölain muuttamisesta johtuvia muutostarpei
ta. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia pää
töksentekomenettelyä koskeviin säännöksiin. 
Vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa päätös 
pakollisesta selvitystilaan asettamisesta olisi 
tehtävä yksinkertaisella enemmistöllä anne
tuista äänistä. Nykyisin enemmistö lasketaan 
edustetusta äänimäärästä. Muissa tapauksissa 
päätös selvitystilaan asettamisesta on tehtävä 
kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista 
äänistä ja vakuutusosakeyhtiössä vähintään 
kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista 
äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeis
ta. Vakuutusosakeyhtiössä sovelletaan lisäksi 
osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla osakelaji
kohtaista äänestystä koskevia sääntöjä. Ny
kyisen lain sanamuodon mukaan määrä
enemmistö lasketaan edustetusta äänimääräs
tä. 

Sulautuminen. Lain sulautumista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan uudistettavaksi siten, 
että niissä otetaan huomioon osakeyhtiöla
kiin tehdyt muutokset sekä eräät muutkin 
muutostarpeet. Vakuutusyhtiöiden sulautu
mista koskeva sääntely on pyritty säilyttä
mään mahdollisimman pitkälle yhdenmu
kaisena osakeyhtiölakiin ehdotettujen sulau
tumista koskevien säännösten kanssa. Samal
la ehdotuksessa on otettu huomioon keski
näisen vakuutusyhtiön erityisluonne samoin 
kuin vakuutusyhtiöiden julkinen valvonta. 

Vakuutusosakeyhtiö voisi edelleen sulau
tua toiseen vakuutusosakeyhtiöön tai kes
kinäiseen vakuutusyhtiöön, ja keskinäinen 
vakuutusyhtiö voisi sulautua toiseen kes
kinäiseen vakuutusyhtiöön tai vakuu
tusosakeyhtiöön. Nykyisen lain tavoin va
kuutusyhtiöiden on saatava sulautumissuun
nitelmaan sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus. Muistutuksen tekemiseen oikeu
tettujen henkilöiden piiriä ehdotetaan laissa 
rajattavaksi. Muistutuksen ministeriölle voisi 
ehdotuksen mukaan tehdä sulautuvan yhtiön 
ja eräissä tapauksissa myös vastaanottavan 
yhtiön vakuutusvelkoja eli yhtiön vakuutuk
senottaja, vakuutettu ja muu, jolla on vakuu-
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tussopimukseen perustuva saaminen yhtiöltä. 
Jos sulautuminen voi riippumattomana asian
tuntijana toimivan tilintarkastajan antaman 
lausunnon mukaan vaarantaa vastaanottavan 
yhtiön velkojen maksun, on myös vastaanot
tavan yhtiön vakuutusvelkojilla oikeus muis
tutusten tekoon. Vakuutusvelkojilla ei ole oi
keutta vastustaa hakemusta, jolla yhtiöt ha
kevat rekisteriviranomaisen lupaa sulautu
ruissuunnitelman täytäntöönpanoon. Muut 
sulautuvan yhtiön velkojat voivat vastustaa 
sulautumista tuomioistuimessa kuten ny
kyisinkin. 

Sulautuva ja vastaanottava yhtiö sekä 
muistutuksentekijä, joka katsoo ministeriön 
antaman, sulautumissuunnitelmaa koskevan 
päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, voisi valit
taa ministeriön päätöksestä korkeimpaan hal
linto-oikeuteen. 

Vakuutuskannan luovuttam inen. Vakuutus
kannan luovuttamista koskevat säännökset 
on eriytetty ehdotuksessa omaksi luvukseen. 
Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää lakia 
tältä osin. Vakuutuskannan luovuttaminen 
voi vastata merkitykseltään sulautumista. 
Sen vuoksi sulautumista ja vakuutuskannan 
luovuttamista koskevat säännökset on pyritty 
säilyttämään ehdotuksessa mahdollisimman 
yhdenmukaisina. 

Vakuutusyhtiö voi voimassa olevan lain 
tavoin luovuttaa vakuutuskantansa tai sen 
osan toiselle vakuutusyhtiölle. Yhtiöiden on 
nykyiseen tapaan haettava vakuutuskannan 
luovuttamista koskevaan suunnitelmaan sosi
aali- ja terveysministeriön suostumus. Muis
tutuksen tekemiseen oikeutettujen piiriä eh
dotetaan rajattavaksi. Muistutuksen voisi 
tehdä luovutettavaan vakuutuskantaan kuulu
vien vakuutusten vakuutusvelkoja. Muistu
tuksen voivat tehdä myös luovuttavan yhtiön 
muut vakuutusvelkojat tai vastaanottavan 
yhtiön vakuutusvelkojat, jos vakuutuskannan 
luovuttaminen voi riippumattomana asian
tuntijana toimivan tilintarkastajan lausunnon 
mukaan vaarantaa yhtiön velkojen maksun. 
Luovuttava ja vastaanottava yhtiö sekä muis
tutuksentekijä, joka katsoo ministeriön anta
man päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, voi 
valittaa ministeriön päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

Jakautuminen. Lakiin ehdotetaan lisättä
väksi säännökset vakuutusosakeyhtiön jakau
tumisesta. Vastaanottavana yhtiönä voi olla 
perustettavan vakuutusosakeyhtiön lisäksi 
muu perustettava osakeyhtiö kuin vakuu
tusosakeyhtiö, jos tälle ei siirry jakautumi-

sessa vakuutuskantaa. Säännökset noudatte
levat mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain 
jakautumista koskevia säännöksiä. 

Jakautumista koskevia säännöksiä ei ehdo
teta sovellettavaksi keskinäiseen vakuutusyh
tiöön. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä va
kuutuksenottajat ovat yhtiön osakkaita, min
kä vuoksi osakeyhtiöiden jakautumista kos
kevat säännökset eivät sellaisenaan sovellu. 
Vakuutuskannan luovutuksilla ja uusien yh
tiöiden perustamisilla voitaisiin kuitenkin 
yleensä toteuttaa samankaltaisia järjestelyjä 
kuin jakautumisella. Vakuutusyhtiölakia olisi 
jatkossa tarkistettava, jos käytännössä havai
taan, että j akautumissäännösten soveltamisel
le olisi keskinäisessäkin vakuutusyhtiössä 
tarvetta. 

Vakuutusosakeyhtiön jakautumiseen vaadi
taan sosiaali- ja terveysministeriön suostu
mus. Tähän liittyvät menettelylliset säännök
set vastaavat pääpiirteissään sulautumista ja 
vakuutuskannan luovuttamista koskevia vas
taavia säännöksiä. Jakautuvan yhtiön vakuu
tusvelkojalla on oikeus tehdä ministeriölle 
muistutus hakemuksen johdosta. Sen sijaan 
vakuutusvelkojat eivät voi vastustaa hake
musta, jolla jakautuva yhtiö hakee rekisteri
viranomaisen lupaajakautumisen täytäntöön
panoon. 

Jakautuvalla ja vastaanottavana yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo sosi
aali- ja terveysministeriön päätöksen Iouk
kaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa sosiaa
li- ja terveysministeriön päätöksestä kor
keimpaan hallinto-oikeuteen. 

Vastaanottavat yhtiöt saavat jakautumises
sa toimiluvan siltä osin kuin niille siirtyy 
jakautumisessa vakuutuskantaa, jollei sosiaa
li- ja terveysministeriö toisin määrää. Osit
taisessa jakautumisessa luovuttavan yhtiön 
toimilupa jää voimaan siltä osin kuin sille 
jää vakuutuskantaa, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö toisin määrää. 

Jakautumisessa siirtyneeseen vakuutuskan
taan kuuluvan vakuutuksen ottajan ir
tisanomisoikeudesta ehdotetaan säädettäväksi 
vastaavalla tavalla kuin sulautumisen ja va
kuutuskannan luovuttamisen yhteydessä. 
Osakeyhtiölaista poiketen jakautumiseen 
osallistuvien yhtiöiden yhteisvastuu jakautu
van yhtiön velasta ehdotetaan rajattavaksi 
koskemaan vain jakautumissuunnitelmassa 
mainitsemaUomia velkoja, jotka ovat synty
neet ennen jakautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröintiä. 

Vahingonkorvausvelvollisuus. Vahingon-
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korvausvelvollisuutta koskevasta luvusta on 
poistettu säännös vakuutusta varten vahvis
tettuja perusteita rikkomalla aiheutetusta va
hingosta, koska sosiaali- ja terveysministeriö 
ei enää vakuutusyhtiölain mukaan vahvista 
vakuutuksen perusteita. Vakuutusyhtiön pe
rustajaa, hallituksen jäsentä, hallintoneuvos
ton jäsentä, toimitusjohtajaa ja tilintarkasta
jaa koskeva, osakeyhtiölakia ankarampi 
säännös vahingonkorvauksen sovittelusta 
ehdotetaan kumottavaksi. 

Erinäisiä säännöksiä. Vakuutusyhtiöön tu
lisi sovellettavaksi osakeyhtiölain 16 luvun 
7 a §:n säännös yhtiön kirjeissä ja lomak
keissa mainittavista tiedoista. Tämän sään
nöksen rikkominen ehdotetaan rangaistavaksi 
osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla. Muitakin 
rangaistussäännöksiä ehdotetaan täsmennet
täväksi vastaamaan osakeyhtiölain uusittuja 
rangaistussäännöksiä. 

Yhtiömuodon muuttaminen. Lakiin ehdote
taan lisättäväksi uusi 18 a luku, joka koskee 
vakuutusyhtiön yhtiömuodon muuttamista. 
Osakeyhtiölain 17 lukua vastaavalla tavalla 
vakuutusyhtiölaissa säädettäisiin yksityisen 
vakuutusyhtiön muuttamisesta julkiseksi yh
tiöksi ja julkisen vakuutusyhtiön muuttami
sesta yksityiseksi. Yhtiömuodon muuttami
nen tapahtuisi pääasiassa samoja menettely
tapoja noudattaen kuin osakeyhtiölaissakin. 

Uuteen 18 a lukuun ehdotetaan siirrettä
väksi 8 luvusta säännökset vakuutusosakeyh
tiön muuttamisesta keskinäiseksi vakuu
tusyhtiöksi ja keskinäisen vakuutusyhtiön 
muuttamisesta vakuutusosakeyhtiöksi. Muu
toksen jälkeen kaikki yhtiömuodon muutta
mista koskevat säännökset olisivat samassa 
luvussa. 

Luvussa säädettäisiin myös takuuosuuden 
omistajan ja osakkeenomistajan oikeudesta 
vaatia vakuutusyhtiötä lunastamaan hänen 
osakkeensa tai takuuosuutensa eräissä yhtiö
muodon muuttamiseen liittyvissä tilanteissa. 

Lukuun lisättäisiin myös säännökset kuulu
tusmenettelystä, muistutuksenteko-oikeudes
ta, yhtiömuodon muuttamiseen liittyvästä so
siaali- ja terveysministeriön suostumusta 
koskevasta valitusoikeudesta, ministeriön 
suostumuksen antamisen ehdoista ja yhtiö
muodon muutoksen raukeamisesta. 

Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettuun 
lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä 
muutoksia laissa olevien viittaussäännösten 

muuttumisen johdosta. Lain kannanluovutuk
siin sovellettavaa menettelyä koskevat sään
nökset ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan 
vakuutusyhtiölain vastaavia säännöksiä. 

Laki vakuutuspalvelujen vapaasta 
tarjonnasta annetun lain ja ulkomaisten 

vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 
annetun lain kumoamisesta 

Vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
annettu laki (1488/1992) ja ulkomaisten va
kuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa anne
ttu laki (635/1989) ehdotetaan kumottaviksi 
tarpeettomina. 

A rvopaperimarkkinalaki 

Arvopaperimarkkinalakia ( 495/1989) ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että lakia ei so
velleta paitsi yksityisen osakeyhtiön arvopa
periin, myöskään sellaisen keskinäisen va
kuutusyhtiön arvopaperiin, joka ei ole julki
nen keskinäinen vakuutusyhtiö. Vakuutusyh
tiölakiin ehdotettujen muutosten johdosta 
keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuus 
muuttuu osakkeeseen verrattavaksi arvopape
riksi. Tästä syystä arvopaperimarkkinalakiin 
ehdotetaan yleissäännöstä, jonka mukaan 
lain säännöksiä osakeyhtiöstä, osakkeesta ja 
osakkeenomistajasta sovelletaan soveltuvin 
osin keskinäiseen vakuutusyhtiöön, takuu
osuuteen ja takuuosuuden omistajaan. 

Vakuutuskassalaki ja eläkesäätiölaki 

Vakuutuskassalaissa ( 1164/1992) ja elä
kesäätiölaissa ( 177 4/1995) ehdotetaan otetta
vaksi huomioon osakeyhtiölain 14 lukuun 
tehdyt tytäryhtiön sulautumista ja vähemmis
töosakkeiden lunastamista koskevat muutok
set. Lisäksi osakeyhtiölakiehdotuksen uusi 
konsernimääritelmä vaikuttaa vakuutuskassa
lain toimintapiirimääritelmään ja eläkesää
tiölain yhteiseläkesäätiön perustamista kos
kevaan säännökseen. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä 
välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Ehdote
tut muutokset eivät edellytä sosiaali- ja ter
veysministeriön valvontahenkilökunnan li
säämistä, joten tältä osin esityksestä ei ai-
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heudu lisäkustannuksia. 
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä 

taloudellisia vaikutuksia kotitalouksiin. Va
kuutusyhtiöiden osalta ehdotetut uudet rahoi
tusinstrumentit voivat tehostaa vakuutusyhti
öiden mahdollisuuksia pääomahuoltonsa jär
jestämisessä. Uusien instrumenttien käytössä 
vakuutusyhtiöiden on kuitenkin otettava 
huomioon muun muassa tuotonottoa koske
vat rajoitukset. Vakuutusyhtiöiden kustan
nuksia voi lisätä julkisille yhtiöille ehdotettu 
velvollisuus laatia osavuosikatsaus. Koska 
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevien vakuu
tusyhtiöiden on jo nyt laadittava osa
vuosikatsaus, ei tämä velvollisuus todennä
köisesti koske kuin pientä joukkoa yhtiöitä, 
jotka haluavat muuttua julkisiksi yhtiöiksi 
ilman, että niiden osake tai muu arvopaperi 
samalla saatetaan julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi. Riippumattoman asiantuntijan 
käyttäminen saattaa yksittäistapauksissa lisä
tä yhtiön perustamiskuluja ja osakepääoman 
korotuksessa aiheutuvia kustannuksia. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Vakuutusyhtiöiden valvontaa tai vakuu
tusyhtiölain soveltamista varten ei ehdoteta 
perustettavaksi uusia viranomaisia eikä toi
mielimiä. Vakuutustoimintaa valvoisi edel
leen sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuu
tusyhtiölakiin ehdotetut muutokset eivät 
merkittävästi lisää sosiaali- ja terveysminis
teriölle kuuluvien tehtävien määrää. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Työryhmä 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 31 päi
vänä maaliskuuta 1993 työryhmän, jonka 
tehtävänä oli muun muassa selvittää osa
keyhtiölakitoimikunta 1990:n mietinnöstä 
(komiteanmietintö 1992:32) johtuvat muu
tostarpeet vakuutusyhtiölainsäädäntöön sekä 
selvitystensä perusteella valmistella tarvit
tavat muutosehdotukset Työryhmä jätti 
muistionsa (sosiaali- ja terveysministeriön 
työryhmämuistioita 1994:21) sosiaali- ja ter
veysministeriölle syksyllä 1994. 

370060 

4.2. Lausunnot 

Työryhmän muistiosta pyydettiin lausun
not kauppa- ja teollisuusministeriöltä, oi
keusministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
patentti- ja rekisterihallitukselta, kirjanpito
lautakunnalta, Kuluttajien vakuutustoimistol
ta, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitol
ta ja Työeläkelaitosten Liitolta. 

Lausunnonantajien suhtautuminen työryh
män ehdotuksiin oli pääosin myönteinen. 
Lausunnonantajat esittivät huomioita lukui
sista yksittäisistä säännösehdotuksista ja esi
tetyt näkökohdat on mahdollisuuksien mu
kaan otettu huomioon lopullista hallituksen 
esitystä laadittaessa. 

4.3. Jatkovalmistelu 

Lausuntojen saamisen jälkeen esitystä on 
valmistelu sosiaali- ja terveysministeriössä 
virkatyönä. Vakuutusalan ja oikeusministeri
ön edustajat ovat olleet kiinteästi mukana 
valmistelussa epävirallisen työryhmän muo
dossa. Esityksen valmistuminen on ollut 
riippuvainen osakeyhtiölain muuttamisen ai
kataulusta. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys tulisi saattaa voimaan samanai
kaisesti osakeyhtiölakiin tehtyjen muutosten 
kanssa, eli 1.9.1997. 

Hallitus on 20.12.1996 antanut Eduskun
nalle esityksen laiksi työeläkevakuutusyhti
öistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
255/1996 vp ). Kyseisessä hallituksen esityk
sessä ehdotetaan muutettavaksi myös eräitä 
vakuutusyhtiölain säännöksiä. Nämä muuto
sehdotukset tulisi ottaa huomioon nyt annet
tavaa hallituksen esitystä Eduskunnassa kä
siteltäessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistel
laan yhdessä vakuutusyhdistysten keskusjär
jestöjen edustajien ja vakuutusyhdistystar-· 
kastuksen kanssa erillinen ehdotus hallituk
sen esitykseksi vakuutusyhdistyslain muut
tamisesta. Vastaavien muutosten tarvetta 
eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin sel
vitetään ministeriössä yhdessä Vakuutuskas
sojen Yhdistyksen ja Eläkesäätiöyhdistys 
ESY:n kanssa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Vakuutusyhtiölaki 

1 luku. Y Ie isiä säännöksiä 

1 §. Pykälän 2 momentissa on nykyisin 
yleissäännös, jonka mukaan vakuutusyhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölakia ja osakeyhtiölain 
voimaanpanosta annettua lakia, jollei muual
la vakuutusyhtiölaissa toisin säädetä. Tarkoi
tuksena on muuttaa tätä sääntelyä siten, että 
vakuutusyhtiölaissa säädetään, mitä osakeyh
tiölain säännöksiä vakuutusyhtiölain lisäksi 
sovelletaan vakuutusyhtiöihin. Pykälän 2 
momenttiin on tehty tätä muutosta tarkoit
tava täsmennys. Osakeyhtiölain voimaan
panosta annettua lakia sovellettaisiin vakuu
tusyhtiöihin soveltuvin osin, jollei vakuu
tusyhtiölain omissa 19 luvun voimaantu
losäännöksissä tai muualla laissa toisin sää
detä. 

1 a §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
1 a §, jossa viitataan niihin osakeyhtiölain 1 
luvun säännöksiin, joita sovelletaan vakuu
tusyhtiöihin tämän luvun säännösten lisäksi. 
Pykälän 1 momentin mukaan osakeyhtiö
muotoisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan 
osakeyhtiölain jakoa yksityisiin ja julkisiin 
osakeyhtiöihin sisältävää 1 luvun 1 § :n 1 
momentinja osakkaiden vastuuta koskevaa 2 
momentin säännöstä, luvun 2 §:n 1 ja 3 mo
mentin säännöksiä yksityisen osakeyhtiön 
arvopapereiden kaupasta, konsernimääritel
män sisältävää 3 §:ää sekä osakeyhtiön lähi
piirin määritelmän sisältävää 4 §:ää. Osa
keyhtiölain 1 luvun 1 §:n 3 momenttia ei 
sovelleta, koska vakuutusyhtiölaissa on omat 
säännöksensä vakuutusyhtiön peruspääomas
ta. Osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n 2 moment
tia, jonka mukaan osuustoiminnallisten yksi
tyisten osakeyhtiöiden kulutushyödykkeisiin 
oikeuttavia arvopapereita voidaan ottaa jul
kista kaupankäyntiä vastaavan menettelyn 
kohteeksi määrätyin edellytyksin, ei myös
kään sovellettaisi vakuutusosakeyhtiöihin, 
koska vakuutusosakeyhtiö harjoittamansa 
vakuutustoiminnan erityisluonteen vuoksi ei 
ole verrattavissa yksityiseen osuustoiminnal
liseen osakeyhtiöön. 

Ehdotus merkitsee sitä, että myös vakuu
tusosakeyhtiöt muiden osakeyhtiöiden tapaan 

jaettaisiin julkisiin ja yksityisiin osakeyhtiöi
hin. Lähtökohtana on, että jokainen vakuu
tusosakeyhtiö voisi itse päättää, onko se yk
sityinen vai julkinen osakeyhtiö kuitenkin 
sillä poikkeuksena, että jos vakuu
tusosakeyhtiö on pörssiyhtiö tai jos sen ar
vopaperit otetaan Julkisen kaupankäynnin tai 
sitä vastaavan menettelyn kohteeksi, olisi 
sen muututtava julkiseksi osakeyhtiöksi. Jos 
yhtiön arvopaperit jo ovat julkisen kaupan
käynnin kohteena lain voimaan tullessa, yh
tiöön sovelletaan voimaantulosäännöksen 2 
momentin mukaan suoraan julkisia vakuu
tusyhtiöitä koskevia säännöksiä. Jos yksityi
sen vakuutusosakeyhtiön arvopapereita tarjo
taan yleisölle, on samalla ilmoitettava, että 
kyseisiä arvopapereita ei voida ottaa arvopa
perimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kau
pankäynnin eikä sitä vastaavan menettelyn 
kohteeksi. 

Ehdotuksen mukaan vakuutusyhtiöiden 
konsernimääritelmä muuttuu olennaisesti. 
Ensinnäkin lain tytäryhtiötä koskevat sään
nökset koskevat muitakin yhteisöjä kuin osa
keyhtiöitä. Kun nykyisen lain mukaan kon
serni syntyy äänten enemmistön perusteella, 
ehdotuksen mukaan konserni voisi perustua 
paitsi äänten enemmistöön myös oikeuteen 
nimittää enemmistö yhteisön johdosta. 

Pykälän 2 momentin mukaan osakeyh
tiölain 1 luvun 2 §:n 1 ja 3 momenttia sekä 
3 ja 4 §:n säännöksiä sovellettaisiin myös 
keskinäisiin vakuutusyhtiöihin. Säännöseh
dotus merkitsee sitä, että vain julkiseen osa
keyhtiöön tässä suhteessa rinnastettava kes
kinäinen vakuutusyhtiö voisi tarjota arvopa
pereita yleisölle tarkoituksin, että arvopaperit 
otetaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun 
julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan 
menettelyn kohteeksi. 

Keskinäiseen vakuutusyhtiöön tulisivat 
sovellettaviksi myös osakeyhtiölain konser
nia koskevat säännökset. Tästä seuraa, että 
keskinäinen yhtiö voisi ehdotuksen mukaan 
olla konsernissa myös tytäryhtiönä, kun se 
nykyisin voi olla ainoastaan konsernin emo
yhtiö. Käytännössä kuitenkin on todennäköi
sesti harvinaista, että keskinäinen vakuu
tusyhtiö olisi konsernissa tytäryhtiö, koska 
keskinäisen yhtiön osakkaina olevilla vakuu
tuksenottajilla on yleensä määräysvalta yh
tiökokouksessa. Keskinäisen vakuutusyhtiön 
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takuupääoman omistaminen ei yksinomaan 
riitä tytäryhtiösuhteen muodostumiseksi, 
vaan sen lisäksi yleensä edellytettäisiin esi
merkiksi sopimukseen tai vakuutuksiin pe
rustuvaa määräysvaltaa tai vakuutuksiin pe
rustuvia ääniä. Käytännössä emo-tytäryh
tiösuhde on mahdollista syntyä niin sanotun 
captive-vakuutusyhtiön ja sen määräävässä 
asemassa oleva vakuutuksenottajaosakkaan 
kesken. Osakeyhtiölain yhtiön lähipiiriä kos
kevia säännöksiä sovellettaisiin myös kes
kinäiseen vakuutusyhtiöön. 

Pykälän 3 momentti sisältää säännöksen, 
millä tavoin osakeyhtiölain mukainen jako 
yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin on so
vellettavissa keskinäisiin vakuutusyhtiöihin. 
Momentissa on lähtökohtana, että keskinäi
nen vakuutusyhtiö on rinnastettavissa ensisi
jaisesti osakeyhtiölain mukaiseen yksityiseen 
osakeyhtiöön, jolloin siihen sovelletaan yksi
tyisiä osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä. 
Tästä syystä laissa ei ole määritelty yksityis
tä keskinäistä vakuutusyhtiötä. 

Jos keskinäisen vakuutusyhtiön arvopape
reita aiotaan ottaa arvopaperimarkkinalaissa 
tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä 
vastaavan menettelyn kohteeksi, on yhtiö 
verrattavissa julkiseen osakeyhtiöön. Keski
näisen vakuutusyhtiön on silloin muututtava 
julkiseksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, 
jolloin siihen momentin mukaan sovelletaan 
osakeyhtiölain julkisia osakeyhtiöitä koske
via säännöksiä. Näitä säännöksiä sovellettai
siin vain siltä osin kuin vakuutusyhtiölaissa 
säädetään. Niistä vaatimuksista, joita keski
näiseltä vakuutusyhtiöltä edellytetään ennen 
kuin se voi muuttua julkiseksi keskinäiseksi 
yhtiöksi, säädetään lakiehdotuksen 18 a lu
vussa. Julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön 
nimeen olisi tehtävä julkisesta yhtiömuodos
ta johtuva 2 luvun 4 §:n 2 momentissa sää
detty lisäys. 

3 §.Voimassa olevan lain mukaan pykälän 
4 momentti sisältää muun muassa käsitteen 
vakuutusyhtiön sivuyhtiö, jolla tarkoitetaan 
sellaista osakeyhtiötä tai yritystä, jossa va
kuutusyhtiöllä on enemmän kuin puolet 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai vas
taava määräämisvalta. Vakuutusyhtiön sivu
yhtiö on aina muu osakeyhtiö tai yritys kuin 
vakuutusyhtiö. Käsite sivuyhtiö on käytän
nössä osoittautunut tarpeettomaksi. Pykälän 
4 ja 5 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
maininnat vakuutusyhtiön sivuyhtiöstä. Muu
toksella ei tarkoiteta asiallisesti muuttaa mo
menttien sisältöä. 

Pykälän 5 momentissa on nykyisin sään
nös, jonka mukaan 2 momentissa säädettyä 
omistusoikeusrajoitusta sovellettaessa otetaan 
huomioon myös sellaisille muille vakuu
tusyhtiöille kuuluvat osakkeet ja määräämis
valta, joiden osake- tai takuupääomasta va
kuutusyhtiö tai vakuutusyhtiön konserniin 
kuuluvat yhtiöt omistavat vähintään 20 pro
senttia ja määrän, joka vastaa vähintään 20 
prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tai 
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä. 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että takuuosuuksien omistaminen ei enää 
suoraan johtaisi toisen vakuutusyhtiön omis
tusten huomioon ottamiseen esillä olevaa ra
joitusta sovellettaessa, koska takuuosuudet 
eivät välttämättä tuota äänioikeutta yhtiöko
kouksessa ja koska niissäkin tapauksissa, 
joissa takuuosuudet tuottavat äänioikeuden, 
sitä on 8 luvun 5 §:ssä rajoitettu. Sen sijaan 
takuuosuuksien tuottama merkittävä äänival
ta voitaisiin ottaa huomioon siinä tapaukses
sa, jos sosiaali- ja terveysministeriö yksit
täistapauksessa harkitsee, luetaanko vakuu
tusyhtiön kanssa samaan yhteistoimintaryh
mään sellainen toinen vakuutusyhtiö, jonka 
takuuosuuksia ensiksi mainittu yhtiö omis
taa. Merkittävänä äänivaltana voitaisiin pitää 
esimerkiksi samaa 20 prosentin tuottamaa 
äänivaltaa kuin osakkeidenkin osalta. 

3 a §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi viittaussäännösten muuttumi
sen johdosta. Vakuutuskannan luovuttamista 
koskevat säännökset, joihin momentissa vii
tataan, ovat 16 a luvun 10 sekä 
13-15 §:ssä. Muutokset ovat teknisiä. 

4 §. Pykälässä nykyisin oleva säännös va
kuutusyhtiön konsernista tulee tarpeettomak
si, koska luvun 1 a §:ssä olevan viittaus
säännöksen mukaan vakuutusyhtiöihin sovel
letaan osakeyhtiölain konsernisäännöstä. Py
kälän nykyisen 3 momentin mukaan vakuu
tusyhtiö voi sosiaali- ja terveysministeriön 
antamien ohjeiden mukaisesti poiketa osa
keyhtiölain konsernia koskevista säännök
sistä, jos niitä ei voida tai niitä ei ole tarkoi
tuksenmukaista noudattaa vakuutusyhtiön 
konsernissa. Säännöstä ei ole enää katsottu 
tarpeelliseksi säilyttää voimassa olevassa 
laissa. Lain 10 luvun 14 § :n perusteella sosi
aali- ja terveysministeriö voi antaa myös va
kuutusyhtiöiden konsernitilinpäätöksiä kos
kevia määräyksiä. Säännös kumoutuu 3 mo
mentin saadessa uuden sisällön. Konser
nisäännöksen sijasta pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi vakuutusyhtiön oikeudesta ot-
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taa luottoa. 
Voimassa olevan lain aikana on katsottu, 

että vakuutusyhtiöiden tulee järjestää toimin
tansa lainaa ottamatta. Tätä on perusteltu 
lain 1 luvun 3 § :n 1 momentissa olevalla 
säännöksellä, jonka mukaan vakuutusyhtiö ei 
saa harjoittaa muuta liikettä kuin vakuutus
liikettä. Voimassa olevassa laissa ei kuiten
kaan ole suoranaisia säännöksiä vakuutusyh
tiön luotonotosta, mutta sosiaali- ja terveys
ministeriö on antanut sitä koskevat ohjeet. 

Vakuutusyhtiöiden luotonotto-oikeuden 
rajoituksista ehdotetaan nyt säädettäväksi 
laissa. Ehdotettu 4 § vastaisi sisällöltään pit
kälti luotonotto-oikeutta koskevia sosiaali- ja 
terveysministeriön nykyisiä ohjeita. Vakuu
tussopimuksesta aiheutuvaa vastuu ei edel
leenkään olisi tässä tarkoitettua luottoa. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyh
tiö saisi ottaa luottoa ainoastaan: 

1) välttämättömän maksuvalmiutensa hoi
tamiseksi; 

2) työntekijäin eläkelaissa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisena takaisinlainauksena; 

3) jäljempänä 2 momentissa tarkoitettuna 
pääomalainana; sekä 

4) muissa sosiaali- ja terveysministeriön 
määräämissä tapauksissa. 

Momentin 1 kohdan perusteella vakuu
tusyhtiö voisi ottaa luottoa välttämättömän 
maksuvalmiutensa hoitamiseksi. Lain 10 
luvun 3 § :ssä olevan säännöksen mukaan 
vakuutusyhtiön on vastuuvelkaa kattaessaan 
huolehdittava katteeseen kuuluvien varojen 
rahaksi muutettavuudesta. Tällöin vakuu
tusyhtiön tulee myös ottaa huomioon se va
kuutusliike, jota vakuutusyhtiö harjoittaa. 
Tästä vastuuvelkaa koskevasta vaatimuksesta 
seuraa, että normaalioloissa luoton ottaminen 
maksuvalmiuden hoitamista varten ei voi 
olla tarpeen. Poikkeuksellisissa tapauksissa 
saattaa kuitenkin olla mahdollista, että va
kuutusyhtiön on turvauduttava luotanottoon 
maksuvalmiutensa hoitamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 4 koh
dan perusteella määräykset, missä muissa 
tapauksissa vakuutusyhtiön luotonotto olisi 
sallittua. Tyhjentävän luettelon lisäämistä 
lakiin näistä tapauksista ei ole katsottu mah
dolliseksi eikä tarkoituksenmukaiseksi. Ta
pauksista, joissa vakuutusyhtiön luotonotto 
olisi sallittua, on mahdollista määrätä yksi
tyiskohtaisemmin ja joustavammin alem
manasteisissa määräyksissä. Sosiaali- ja ter
veysministeriön nykyisten ohjeiden mukaan 
vakuutusyhtiö voi ottaa luottoa muun muas-

sa omien toimitilojen tarkoituksenmukaiseen 
hankkimiseen, valtion asuntotarkoituksiin 
myöntämiä luottoja ja vuokra-asuntolainojen 
korkotuesta annetussa laissa säädettyjä laino
ja. Tarkoituksenmukaista olisi myös sallia 
luotonotto ministeriön tarkemmin määrää
mässä laajuudessa vakuutusyhtiön omistami
en asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sekä mui
den yhtiöiden, joiden omistamiseen vakuu
tusyhtiöllä on lupa, osalta. Ministeriö voi 
myös yksittäistapauksissa vakuutusyhtiön 
hakemuksesta sallia luotonoton. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusyh
tiö voi ottaa osakeyhtiölain 5 luvussa tarkoi
tetun lainan (pääomalaina). Lainan pääoma 
on merkittävä taseeseen omana eränään si
ten, kuin sosiaali- ja terveysministeriö tar
kemmin määrää. Lainan pääoman merkitse
miseen taseeseen ei siten sovelleta vakuu
tusyhtiössä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 
momentin 4 kohtaa. 

Osakeyhtiölain tavoin momentissa sääde
tään myös, ettei pääomalainaa koskevia 
säännöksiä sovelleta osakepääoman alenta
mista, sulautumista ja jakautumista koskevis
sa velkojainsuojaan liittyvissä lupamenette
lyissä. 

Tässä momentissa tarkoitettu pääomalaina 
rinnastetaan vakuutusyhtiössä omaan pää
omaan 11 luvun 6 §:ää sovellettaessa. Mai
nitun säännöksen mukaan vakuutusyhtiön 
oma pääoma on oltava vähintään puolet ta
kuumäärästä. 

Vakuutusyhtiön hallituksen laatimassa ja 
hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa on kä
siteltävä myös sitä, voiko yhtiö ottaa pää
omalainaa ja millaisten periaatteiden mukaan 
se tapahtuu. Hallituksen tulisi myös kussakin 
yksittäistapauksessa ottaa kantaa mahdollisen 
pääomalainan ottamiseen ja muun muassa 
valvoa, ettei pääomalainaa oteta sellaisin 
ehdoin, että lainan takaisinmaksaminen saat
taisi vaarantaa vakavaraisuusvaatimusten 
täyttymisen. Sosiaali- ja terveysministeriö 
antaisi tarvittaessa pykälän 6 momentin pe
rusteella tarkempia määräyksiä pääomalainan 
ottamisesta. Pääomalainoihin liittyviä eri
tyiskysymyksiä on tarkoitus selvittää erik
seen vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta ja 
valvontaa koskevien säännösten ja määräys
ten kehittämisen yhteydessä. 

Pääomalainan lukemisesta toimintapää
omaan säädetään asetuksella vakuutusyhtiön 
toimintapääomaan luettavista eristä 
( 462/1995). Tässä momentissa tarkoitetun 
pääomalainan on siten lisäksi täytettävä mai-
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nitussa asetuksessa määrätyt lisäedellytykset, 
jotta se voidaan lukea vakuutusyhtiön toi
mintapääomaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan vakuutusyh
tiön on ennen 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdas
sa tarkoitetun lainan ottamista ilmoitettava 
siitä sosiaali- ja terveysministeriölle siten 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi vakuutusyhtiöiden luotonottoa koske
vien rajoitusten kiertämisen estämiseksi, että 
1-3 momentin säännöksiä sovelletaan myös 
vakuutusyhtiön sellaiseen tytäryhteisöön, 
jokå ei ole luotto- tai rahoituslaitos taikka 
rahastoyhtiö. Luotto- ja rahoitusyhtiö sekä 
rahastoyhtiö voi aina näiden rajoitusten estä
mättä ottaa luottoa. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voi 14 luvun 6 § :ssä tar
koitetuissa tapauksissa kieltää vakuutusyh
tiöltä luotonoton. Edellytykset ovat samat, 
jolloin ministeriö voi ottaa haltuunsa yhtiön 
hallinnassa olevaa omaisuutta taikka kieltää 
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta täl
laista omaisuutta. 

Pykälän 6 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

4 a §. Pykälä täydentää 4 §:ssä ehdotettua 
sääntelyä säätämällä vakuutusyhtiön oikeu
desta antaa vakuuksia. Vakuuksina pidetään 
sekä esinevakuutta että henkilövakuutta, ku
ten takausta. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyh
tiö saa antaa vakuuden vain omasta si
toumuksestaan sekä sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräämissä tapauksissa tytäryh
teisönsä sitoumuksesta edellyttäen, että tämä 
ei ole vakuutusyhtiö, luotto- tai rahoituslai
tos taikka rahastoyhtiö. Kysymykseen tule
vat siten lähinnä asunto- ja kiinteistöyhtiöt 
sekä sellaiset muuta kuin vakuutusliikettä 
harjoittavat yhtiöt, joiden omistamiseen va
kuutusyhtiöllä on sosiaali- ja terveysministe
riön lupa. Vakuuden antaminen olisi siis 
sallittua näiden tytäryhteisöjen sitoumuksista 
ministeriön määräysten mukaisessa laajuu
dessa. Vastaavasti ministeriö antaa tarkem
mat määräykset 4 § :n mukaisesta tytäryhtei
sön luotonotosta. 

Pykälän 1 momentin säännös ei koske eikä 
rajoita takaus- tai luottovakuutuksen eli va
kuutusluokkiin 14 ja 15 kuuluvien vakuutus
ten antamista. Esimerkiksi takausvakuutus 

voi käytännössä olla pankkitakauksen kaltai
nen, mutta vakuutusyhtiön on kirjattava ta
kausvakuutussopimuksesta aiheutuva vastuu 
vakuutusmatemaattisin perustein vastuuve
laksi. Pykälä ei myöskään koske eikä rajoita 
jälleenvakuuttamista. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö voi antaa hakemuksesta 
luvan poiketa 1 momentin säännöksistä. 

Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamises
ta. 

2 luku. Vakuutusyhtiön perustaminen 

1 §. Lukuun on lisätty uusi ensimmäinen 
pykälä, joka sisältää viittaussäännöksen nii
hin osakeyhtiölain lainkohtiin, joita vakuu
tusyhtiön perustamiseen sovelletaan käsitel
tävänä olevan luvun säännösten lisäksi. Py
kälän 1 momentin viittaukset koskevat sekä 
keskinäisiä vakuutusyhtiöitä että vakuu
tusosakeyhtiöitä, vaikka ne sanamuotonsa 
mukaisesti ovatkin sovellettavissa vain va
kuutusosakeyhtiöihin. 

Vakuutusyhtiöihin sovellettaisiin ensinnä
kin osakeyhtiölain 2 luvun 4 ja 4 a §:n sään
nöksiä, jotka koskevat oikeutta merkitä osa
ke apporttiomaisuutta vastaan sekä siinä yh
teydessä noudatettavaa menettelyä. Vakuu
tusyhtiölain 2 luvun 6 §,joka nykyisin sisäl
tää apporttiomaisuuden käyttöä koskevan 
säännöksen, ehdotetaan kumottavaksi. Tästä 
syystä pykälässä oleva säännös, jonka mu
kaan apporttiomaisuuden on oltava vakuu
tusliikkeen tarkoitukseen soveltuvaa, ehdote
taan siirrettäväksi käsiteltävänä olevaan 
1 §:ään. Osakeyhtiölain 2 luvun 5 §:n 2 ja 3 
momentissa säädetään osakemerkinnän päte
mättömyydestä ja sen korjautumisesta. Myös 
näitä säännöksiä sovellettaisiin vakuu
tusosakeyhtiöiden osakemerkintään. Vakuu
tusosakeyhtiöihin sovellettaisiin myös osa
keyhtiölain osakemerkinnän hyväksymistä ja 
perustaruiskokousta koskevia 2 luvun 6 § :n, 
7 §:n 2-4 momentin ja 8 §:n 1 momentin 
säännöksiä. 

Osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:n ja 12 §:n 2 
ja 3 momentin sisältämiä osakkeen maksa
mista koskevia säännöksiä sovelletaan vas
taavalla tavalla sellaisenaan vakuu
tusosakeyhtiöihin. Luvun 14 § :n säännökset 
perustettavan osakeyhtiön oikeustoimikelpoi
suudesta ja yhtiön puolesta toimineiden vas
tuusta sekä 15 § :n säännökset niin sanotusta 
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jälkiapportista koskevat samoin edellytyksin 
sekä vakuutusosakeyhtiöitä että vakuutuslii
kettä harjoittamauomia osakeyhtiöitä. 

Osakeyhtiölain osakkeita ja osakepääomaa 
koskeva käsitteistö soveltuu sellaisenaan 
vain vakuutusosakeyhtiöihin. Sen vuoksi py
kälässä lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
mitä niissä osakeyhtiölain säännöksissä, joita 
ehdotetaan sovellettavaksi vakuutusyhtiön 
perustamiseen, säädetään osakeyhtiön osak
keista ja osakepääomasta, sovelletaan sovel
tuvin osin keskinäisen vakuutusyhtiön takuu
osuoksiin ja takuupääomaan. 

1 a §. Luvun nykyinen 1 § on siirretty 
1 a §:ksi lukuun lisätyn uuden 1 §:n johdos
ta. Pykälään ei ole tehty asiallisia muutoksia. 

2 §. Pykälän 3 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi tarpeettomana, koska Suomen 
liityttyä EU:n jäseneksi momentissa tarkoi
tettua asetusta ei ole ollut tarpeen antaa. Py
kälän 6 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
momentissa olevan viittaussäännöksen muut
tumisen johdosta. 

3 §. Pykälän 2 momentin 1 kohtaan ehdo
tetaan tehtäväksi osakeyhtiölain 2 luvun 
2 § :n 2 momentin 1 kohtaan tehty lisäys, 
jonka mukaan perustamiskirjassa on mainit
tava myös perustajan täydellinen nimi ja 
osoite, luonnollisesta henkilöstä asuinpaikka 
ja suomalainen henkilötunnus tai tämän 
puuttuessa syntymäaika sekä oikeushenkilös
tä kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, 
johon oikeushenkilö on merkitty. Moment
tiin on lisätty osakeyhtiölakia vastaavalla ta
valla uusi 8 kohta, jonka mukaan perusta
miskirjassa on mainittava muiden tietojen 
lisäksi yhtiön perustamiseen liittyvät yhtiön 
maksettavaksi tulevat kulut tai kulujen arvi
oitu enimmäismäärä. Momentin 6 ja 7 koh
taan on tehty 8 kohdan lisäämisestä johtuvat 
tekniset muutokset. 

4 §. Pykälän 1 momentin 4 kohtaa ehdote
taan muutettavaksi siten, että takuupääoman 
pakollisesta kiinteämääräisyydestä luovutaan. 
Takuupääomaa voitaisiin ehdotuksen mu
kaan yhtiöjärjestystä muuttamatta alentaa tai 
korottaa vastaavalla tavalla kuin osakepää
omaakin, jos yhtiöjärjestyksessä on mainittu 
takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismää
rä. 

Pykälän 2 momenttiin on lisätty maininta 
julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön nimeen 
sisällytettävästä sanasta "julkinen" tai sanoja 
"julkinen yhtiö" vastaavasta lyhenteestä "jy". 
Vastaavalla tavalla julkisen vakuu
tusosakeyhtiön nimeen olisi lisättävä sana 

"julkinen" tai sanoja "julkinen osakeyhtiö" 
vastaava lyhennys "oyj". 

Pykälän 3 momentista on osakeyhtiölakia 
vastaavalla tavalla poistettu vaatimus, jonka 
mukaan vakuutusosakeyhtiön osakkeita olisi 
oltava vähintään kolme. 

5 §. Pykälästä ehdotetaan kumottavaksi 2 
momentti, jonka mukaan toimilupa voidaan 
myös antaa yhtiölle, jonka peruspääoma on 
vähintään puolet 1 momentissa säädetystä 
vähimmäismäärästä. Tarkoituksena on, että 
toimilupa voitaisin myöntää vain silloin, kun 
peruspääoma on säädetyn vähimmäismäärän 
mukainen. 

6 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, kos
ka luvun 1 § :n mukaan apporttiomaisuutta 
koskevaa osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:ää so
velletaan myös vakuutusyhtiön perustami
seen. Pykälän viimeisen virkkeen mukainen 
säännös, jonka mukaan apporttiomaisuuden 
on oltava vakuutusliikkeen tarkoitukseen so
veltuvaa, on lisätty 1 §:ään. 

7 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi osa
keyhtiölain 2 luvun 5 §:n 1 momentin jäl
kimmäisen virkkeen sisältöinen säännös, 
jonka mukaan muulla tavoin kuin merkintä
asiakirjaan tapahtuneeseen osakkeen tai ta
kuuosuuden merkintään yhtiö ei voi vedota, 
jos merkitsijä ennen yhtiön rekisteröimistä 
ilmoittaa virheestä rekisteriviranomaiselle. 
Pykälää on muutettu myös siten, että perus
tamiskirjaa ja yhtiöjärjestyksen vahvistami
sesta annettua sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöstä ei tarvitse jäljentää merkintäasiakir
jaan, vaan mainitut asiakirjat voidaan yhdis
tää merkintäasiakirjaan liitteinä. 

8 §. Luvun uuden 1 §:n säännöksen joh
dosta 8 § tulee tarpeettomaksi. Pykälä ehdo
tetaan kumottavaksi. 

9 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, joka sisällöltään vastaa osa
keyhtiölain 2 luvun 8 §:n 2 momentin en
simmäistä virkettä siten muutettuna, että yh
tiöjärjestyksen muutos vaatii sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistuksen ennen kuin 
päätös yhtiön perustamisesta voidaan tehdä. 

10 §. Pykälän 1 momentin 4 kohtaan eh
dotetaan lisättäväksi osakeyhtiölain 2 luvun 
9 §:n 3 momentin toisen virkkeen mukainen 
säännös, jonka mukaan takuuosuuksista ja 
pohjarahastosta tai osakkeista rahassa mak
settava määrä on maksettava yhtiön Suomes
sa olevalle talletuspankin tai talletusten vas
taanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luotto
laitoksen sivukonttorin tilille. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan lisättä-
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väksi osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n 3 mo
mentin viimeisen virkkeen mukainen sään
nös, jonka mukaan osakkeista, takuuosuuk
sista ja pohjarahastosta maksettua määrää ei 
saa käyttää ennen kuin hallitus on valittu. 

II §. Pykälän I momentti ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan sanamuodoltaan 
osakeyhtiölain 2 luvun 9 §:n I ja 2 moment
tiin tehtyjä muutoksia. Pykälän I momenttiin 
ehdotetaan myös lisättäväksi osakeyhtiölain 
2 luvun 9 §:n 2 momentin mukainen sään
nös, jonka mukaan rekisteröitävästä takuu
tai osakepääomasta vähennetään osakeyh
tiölain 2 luvun I2 § :n mukaan mitätöityjen 
osakkeiden tai takuuosuuksien yhteenlaskettu 
nimellisarvo. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi vastaamaan sisällöltään osakeyhtiölain 
2 luvun 9 §:n 4 momenttia takuuosuuksia ja 
pohjarahastoa koskevin lisäyksin. 

13 §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
I3 §, joka sisällöltään vastaa osakeyhtiölain 
2 luvun I2 §:n I momenttia. 

2 a luku. Ensivakuutustoiminnan 
hmjoittaminen ulkomailla 

I §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi, koska 2 luvun 2 §:n 3 momentti 
kumotaan tarpeettomana Suomen EU:n jä
senyyden johdosta. 

8 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi edellä I §:n yhteydessä esitetyin 
perusteluin. 

I6 §. Pykälän I momentista on edellä 
I § :n yhteydessä esitetyin perusteluin tar
peettomana poistettu maininta vahinkova
kuutusyhtiön mahdollisuudesta perustaa 
edustusto 2 luvun 2 §:n 3 momentissa tar
koitettuun ETA-valtioon. 

I8 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi 
edellä I §:n yhteydessä esitetyin perusteluin. 

3 luku. Vakuutusyhtiön osakkuus 

I §. Vakuutusyhtiölain IO luvun 7 §:n mu
kaan keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat 
voivat yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen 
nojalla olla rajattomassa vastuussa yhtiön 
sitoumuksista. Yksityisen vakuutuksenottajan 
kannalta joutuminen rajattomaan vastuuseen 
yhtiön sitoumuksista voi olla kohtuutonta. 
Ehdotuksessa keskinäisen vakuutusyhtiön 
osakkaan henkilökohtaista vastuuta on olen
naisesti rajoitettu. 

Pykälään on lisätty uusi 2 momentti, jossa 

on pääsääntönä, että keskinäisen vakuu
tusyhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtai
sesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Henkiva
kuutusta harjoittavassa keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä tästä pääsäännöstä ei voitaisi poi
keta yhtiöjärjestyksen määräyksin. Keskinäi
sen vahinkovakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk
seen voitaisin kuitenkin ottaa määräys, jonka 
mukaan vakuutuksenottajaosakkaat ovat hen
kilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. 
Jos vakuutuksenottajaosakas on kuluttaja tai 
häneen rinnastettavissa oleva elinkeinonhar
joittaja, tällaisen vakuutuksenottajaosakkaan 
vastuu voisi ehdotuksen mukaan olla enin
tään niin suuri kuin vakuutuksenottajaosak
kaan edellisenä kalenterivuonna maksuun
pantujen vakuutusmaksujen yhteismäärä. 
Säännös kuluttajaan rinnastettavissa olevasta 
elinkeinonharjoittajasta on tarkoitettu tutkit
tavaksi samojen periaatteiden mukaan kuin 
vakuutussopimuslain 3 §:n 2 momentin 
säännös. 

Takuuosuuden omistaja ei olisi henkilö
kohtaisessa vastuussa keskinäisen yhtiön 
velvoitteista, koska takuupääoman omista
jana on vain rajoitettu oikeus vakuutusyhti
ön netto-omaisuuteen. Tästä syystä hänelle 
ei tule asettaa samanlaisia velvoitteita kuin 
vakuutuksenottaj aosakkaalle. 

Pykälään on lisätty myös uusi 3 momentti, 
joka koskee osakeyhtiölain säännösten sovel
tamista keskinäisen vakuutusyhtiön takuu
osuuteen, takuuosuuskirjaan, takuuosuusluet
teloon ja takuuosuuden omistajista pidettä
vään luetteloon. Ehdotuksen mukaan näihin 
sovellettaisiin osakeyhtiölain 3 luvun sään
nöksiä osakkeesta, osakekirjasta sekä osake
ja osakasluettelosta soveltuvin osin. Takuu
osuuteen sovellettaisiin myös osakeyhtiölain 
3 a luvun säännöksiä arvo-osuusjärjestel
mään kuuluvista osakkeista. 

I a §. Vakuutusyhtiölain 8 luvun I5 §:n 
säännös vakuutuksenottajan oikeudesta ir
tisanoa vakuutussopimuksensa siinä tapauk
sessa, että keskinäinen vakuutusyhtiö on 
päättänyt lisätä osakasten vastuuta tai että 
vakuutusosakeyhtiö on päättänyt muuttua 
sellaiseksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, 
jonka osakkaat ovat vastuussa yhtiön si
toumuksista, on siirretty 3 lukuun uudeksi 
I a §:ksi. Säännöksen sijaintipaikka on luon
tevammin 3 luku, jossa muutkin vakuutusyh
tiön osakkuutta koskevat säännökset sijaitse
vat. Pykälää on muutettu siten, että vastuun 
lisääminen koskee ainoastaan vakuutuksenot
tajaosakkaita luvun I §:ään lisätyn uuden 2 
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momentin mukaisesti. Koska pykälässä tar
koitetut päätökset merkitsevät samalla yh
tiöjärjestyksen muuttamista, vaativat päätök
set myös sosiaali- ja terveysministeriön hy
väksymisen. 

Pykälän 2 momenttiin on tehty lisäys, joka 
koskee yhtiön hallituksen tekemää ilmoitusta 
1 momentissa tarkoitetusta yhtiökokouksen 
päätöksestä. Momentin mukaan hallituksen 
on ilmoitettava yhtiökokouksen päätöksestä 
kuuluttamalla siitä kuukauden kuluessa yh
tiöjärjestyksen muutoksen rekisteröimisestä 
virallisessa lehdessä ja ainakin yhdessä yhti
ön kotipaikan sanomalehdessä. Sen lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa yh
tiöjärjestyksen muutoksen vahvistamista kos
kevassa päätöksessään määräyksen tavasta, 
jolla ilmoitus olisi näiden keinojen lisäksi 
julkaistava. Julkaistavan ilmoituksen tulee 
sisältää maininta vakuutuksenottajan oikeu
desta irtisanoa vakuutussopimuksensa. Tar
koituksena on, että tieto vakuutuksen ir
tisanomisoikeudesta saatettaisiin mahdolli
simman tehokkaasti vakuutuksenottajien tie
toon. 

2 §. Pykälän uuden 2 momentin mukaan 
vakuutusosakeyhtiöön sovellettaisiin paitsi 
vakuutusyhtiölain 3 luvun myös osakeyh
tiölain 3 ja 3 a luvun säännöksiä. 

8 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, kos
ka luvun 1 §:ään lisätty uusi 3 momentti 
sisältää viittauksen niihin osakeyhtiölain 3 ja 
3 a lukujen säännöksiin, joita sovelletaan 
keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuteen, 
takuuosuuskirjaan, takuuosuusluetteloon ja 
takuuosuuden omistajista pidettävään luette
loon. 

9 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, kos
ka lain 6 luvussa säädetään kiellosta hankkia 
tai ottaa pantiksi vakuutusyhtiön omia osak
keita tai takuuosuuksia. 

4 luku. Osake- ja takuupääoman 
korottaminen 

Osake- ja takuupääoman korottamista kos
keva 4 luku ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan osakeyhtiölain säännöksiä. 

1 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
vakuutusosakeyhtiön osakepääoman ja keski
näisen vakuutusyhtiön takuupääoman korot
tamiseen sovellettavista osakeyhtiölain sään
nöksistä. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusosakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain 4 
luvun säännöksiä, jollei lain 4 luvussa toisin 

säädetä. 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan myös 

osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä vaihtovel
kakirjalainoista. Ehdotuksen 1 luvun 4 § ra
joittaa vakuutusyhtiön oikeutta ottaa luottoa. 
Myös vaihtovelkakirjalainan ottaminen on 
luvun 2 §:n mukaan mahdollista vain nämä 
rajoitukset huomioon ottaen. 

Pykälän 2 momentin mukaan keskinäisen 
vakuutusyhtiön takuupääoman korottamises
sa noudatetaan soveltuvin osin osakeyhtiö
lain 4 luvun säännöksiä osakepääoman ko
rottamisesta, jollei lain 4 luvussa toisin sää
detä. Siten esimerkiksi keskinäisen vakuu
tusyhtiön takuupääomasta, takuuosuuksista 
ja takuuosuuskirjasta on voimassa, mitä osa
keyhtiölain 4 luvussa säädetään osakepää
omasta, osakkeista ja osakekirjasta. Myös 
säännöksiä optio-oikeuksista ja vaihtovelka
kirjalainoista sovelletaan takuuosuuksiin. 

Voimassa olevan lain 1 §:n mukaan va
kuutusosakeyhtiön uusi osake voidaan mer
kitä apporttiomaisuutta vastaan, jos siitä on 
otettu määräys korottamispäätökseen. Sään
nös ehdotetaan kumottavaksi, jolloin vakuu
tusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain 4 lu
vun 6 § :n säännöstä uuden osakkeen mer
kitsemisestä apporttiomaisuutta vastaan tai 
muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä 
kuittausoikeutta, jolloin siitä on otettava 
määräys uusmerkintää koskevaan päätökseen 
ja päätökseen, jolla valtuutetaan hallitus 
päättämään uusmerkinnästä. 

Voimassa olevan lain 1 §:n viimeisen virk
keen säännös apporttiomaisuuden soveltu
vuudesta vakuutusliikkeen tarkoitukseen eh
dotetaan siirrettäväksi luvun uuteen 6 §:ään. 

2 §. Pykälän mukaan vakuutusyhtiö saa 
ottaa vaihtovelkakirjalainan vain 1 luvun 
4 §:ssä säädetyin edellytyksin. Käytännössä 
vaihtovelkakirjalainan ottaminen voisi olla 
mahdollista lähinnä säännöksen 3 kohdan 
(pääomalaina) ja 4 kohdan (muut sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymät tapaukset) 
perusteella. Pykälän tarkoituksena on selven
tää sitä, että vaihtovelkakirjalainojenkin 
osalta vakuutusyhtiön on noudatettava ehdo
tettua vakuutusyhtiöiden luotonottoa koske
vaa 1 luvun 4 § :n säännöstä. 

Pykälän saadessa uuden sisällön sen 1 mo
mentissa nykyisin oleva säännös kuittausoi
keuden käyttämisestä uusmerkinnän yh
teydessä kumoutuu. Sen mukaan osakeyh
tiölain 2 luvun 11 §:n 2 momenttia, joka 
koskee osakkeen merkintään perustuvan ve
lan kuittaamista saamisella yhtiöltä, noudate-
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taan vastaavasti uusmerkinnän osalta. Luvun 
1 § :ään ehdotettu muutos tekee vakuutusyh
tiössä mahdolliseksi toteuttaa osakkeen mer
kintään perustuvan velan kuittaus voimassa 
olevassa 2 § :ssä säädettyä laajemmin otta
malla kuittausoikeudesta määräys uusmer
kintää tai hallituksen valtuuttamista koske
vaan päätökseen. Myös osakeyhtiölain 2 ·lu
vun 11 § :ää sovellettaisiin edelleen uusmer
kinnässä osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n viit
taussäännön perusteella. Muutoksen jälkeen 
osakkeen merkintään perustuvan velan kuit
taaminen on vakuutusyhtiössä mahdollista 
samassa laajuudessa kuin osakeyhtiössä. 

Myös pykälän 2 momentin sekaemissiota 
koskeva säännös kumoutuu. Osakeyhtiölain 
4 luvun 12 § :n 2 momentin muuttamisen 
johdosta sekaemissio on mahdollinen kaikis
sa osakeyhtiöissä, joten pykälän 2 momentti 
on tarpeeton. 

3 §. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä osa
keyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa 
(suunnattu anti) ja 6 §:n 2 momentissa (hal
lituksen valtuuttaminen päättämään uusmer
kinnästä apporttiomaisuutta vastaan tai muu
ten tietyin ehdoin) tarkoitettu kahden kol
masosan enemmistö lasketaan yhtiökokouk
sessa annetuista äänistä. Osakeyhtiössä vas
taava enemmistö lasketaan annettujen äänien 
lisäksi kokouksessa edustetuista osakkeista. 
Osakeyhtiölain 4 luvun 2 a §:n 1 momen
tissa tarkoitettu yhtiökokouksen päätös, jolla 
hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta 
annista, on tehtävä vastaavalla äänten enem
mistöllä. 

Nykyisin pykälässä säädetään osakepää
oman korotuksen rekisteröimisestä sekä re
kisteriviranomaisen suorittamasta osakepää
oman alentamismenettelystä niissä tapauk
sissa, joissa rekisteröityyn osakepääoman 
korotukseen sisältyvistä kaikista osakkeista 
ei ole suoritettu täyttä maksua säädetyssä 
ajassa. Osakeyhtiölain 4 luvun 8 a §:n mu
kaan korotuksena rekisteröitävistä osakkeista 
maksettavan määrän on oltava yhtiön omis
tuksessa ja hallinnassa ennen korotuserän il
moittamista rekisteröitäväksi. Tämän vuoksi 
alentamismenettelyä koskeva säännös tulee 
tarpeettomaksi. Korotuksen rekisteröintiin 
sovellettaisiin osakeyhtiölain 4 luvun sään
nöksiä. 

4 §. Pykälässä todetaan selvyyden vuoksi, 
että jos osake- tai takuupääoman korottami
nen edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjärjes
tyksen muuttamista, vakuutusyhtiön on haet
tava yhtiöjärjestyksen muutokselle sosiaali-

370060 

ja terveysministeriön vahvistus siten kuin 
siitä tässä laissa säädetään. Yhtiöjärjestyksen 
muutoksen vahvistamista edellyttää lain 8 
luvun 10 §:n 2 momentti. Ehdotuksen mu
kaan osakeyhtiölain 4 luvun 5 b §:n 1 mo
mentissa tarkoitettu aika laskettaisiin tässä 
tapauksessa siitä, kun sosiaali- ja terveysmi
nisteriö on vahvistanut yhtiöjärjestyksen 
muutoksen. 

Nykyisin pykälässä säädetään takuupää
oman korottamiseen sovellettavista osakeyh
tiölain säännöksistä. Säännös takuupääoman 
korottamiseen sovellettavista osakeyhtiölain 
säännöksistä on ehdotettu lisättäväksi luvun 
1 §:ään. 

5 §. Pykälän mukaan takuupääomaa ei saa 
korottaa osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 2 
momentissa (sekaemissio) eikä 13 §:ssä (ra
hastoanti) tarkoitetulla tavalla. Säännös vas
taa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän nykyisen säännöksen mukaan va
kuutusyhtiöt eivät ole saaneet ottaa osakeyh
tiölain 5 luvun mukaisia vaihtovelkakirja-ja 
optiolainoja. Ehdotettu luvun 1 § :n säännös 
tarkoittaa, että vakuutusyhtiöihinkin sovellet
taisiin osakeyhtiölain vaihtovelkakirjalainoja 
ja optio-oikeuksia koskevia säännöksiä. 

Optio-oikeuksien antamisen ja vaihtovelka
kirjalainan ottamisen kieltäminen vakuu
tusyhtiöiltä täysin ei ole tarkoituksenmukais
ta. Vakuutusyhtiöiden osalta mahdollisuus 
ottaa vaihtovelkakirjalainaa ja muuta lainaa 
riippuu kuitenkin vakuutusyhtiöiden lai
nanottoa koskevan 1 luvun 4 §:n edellytys
ten täyttymisestä. 

6 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi voi
massa olevassa laissa luvun 1 §:ssä oleva 
säännös apporttiomaisuudesta. Pykälän mu
kaan merkittäessä uutta osaketta tai takuuo
suutta apporttiomaisuutta vastaa tulisi ap
porttiomaisuuden olla vakuutusliikkeen tar
koitukseen soveltuva. 

5 luku. Osake- ja takuupääoman 
alentaminen, lunastusehtoiset osakkeet ja 

takuupääoman takaisinmaksu 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusosakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain 6 
luvun säännöksiä, jollei luvussa toisin sääde
tä. 

Pykälän 2 momentin mukaan keskinäisen 
vakuutusyhtiön takuupääoman ja takuu
osuuksien osalta noudatetaan soveltuvin 
osin, jollei luvussa toisin säädetä, mitä osa
keyhtiölain 6 luvussa säädetään osakepää-
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oman alentamisesta seuraaviin tarkoituksiin: 
1) sellaisen vahvistetun taseen mukaisen 

tappion välitön kattaminen, johon vapaa oma 
pääoma ei riitä, tai 

2) yhtiöllä olevien omien osakkeiden mitä
töiminen. 

Takuupääoman alentaminen 1 kohdan mu
kaisessa tarkoituksessa on ollut sallittua 
myös voimassa olevassa laissa. Lain 6 lu
kuun ehdotetaan säännöksiä, joiden mukaan 
yhtiön on tietyissä tilanteissa mitätöitävä 
hankkimansa takuuosuudet ja alennettava 
takuupääomaansa takuuosuuksien nimellisar
volla. Tämän vuoksi ehdotetaan keskinäisen 
vakuutusyhtiön osalta uudeksi takuupääoman 
alentamisen tarkoitukseksi yhtiöllä olevien 
omien takuuosuuksien mitätöimistä, johon 
sovelletaan soveltuvin osin osakeyhtiölain 6 
luvun säännöksiä omien osakkeiden mitätöi
miseksi tapahtuvasta osakepääoman alenta
misesta. 

Takuupääoman takaisinmaksamisesta ta
kuuosuuksien omistajille säädettään voimas
sa olevan lain tavoin erikseen. Tämän vuok
si osakepääoman alentamista koskevia osa
keyhtiölain 6 luvun säännöksiä ei ole tar
peen soveltaa ehdotettua laajemmin keski
näisen vakuutusyhtiön takuupääomaan. Ta
kuupääoman takaisinmaksamista koskeva 
säännös on luvun 6 §:ssä. 

Pykälän 3 momentin mukaan osakeyh
tiölain 6 luvun 1 § :n 5 momenttia ei sovelle
ta vakuutusyhtiöihin. Säännöksen mukaan 
yhtiö olisi asetettava selvitystilaan, jos sen 
osakepääoma on lain mukaan alennettava ja 
jos osakepääomaa ei alenneta tai sen alen
taminen johtaa osakepääoman vähenemiseen 
alle laissa säädetyn vähimmäisosakepää
oman. Sen sijaan ehdotetaan, että vakuu
tusyhtiö ei saa alentaa peruspääomaansa 2 
luvun 5 §:ssä säädettyä vähimmäismäärää 
pienemmäksi, jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö erityisistä syistä myönnä lupaa alen
taa peruspääomaa enintään puoleen säädetys
tä vähimmäismäärästä. Vakuutusyhtiöiden 
tulee päättäessään esimerkiksi omien osak
keiden tai takuuosuuksien hankinnasta ottaa 
huomioon ehdotettu säännös. Päätöstä ei tule 
tehdä, jos se voi johtaa ehdotetussa säännök
sessä tarkoitettuun tilanteeseen. 

Jos omien osakkeiden ja takuuosuuksien 
mitätöiminen johtaisi siihen, että peruspää
oma laskee alle säädetyn peruspääoman vä
himmäismäärän eikä ministeriö anna lupaa 
peruspääoman alentamiseen, vakuutusyhtiön 
on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin peruspää-

oman kasvattamiseksi laissa säädetylle tasol
le. 

2 §. Pykälän mukaan osakeyhtiölain 6 lu
vun 2 §:n 2-4 momentissa tarkoitettuihin 
päätöksiin vaaditaan vakuutusyhtiössä osake
tai takuupääoman alentamisesta päätettäessä 
osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n mukaisen pää
töksen sijasta 8 luvun 10 §:n mukainen pää
tös. Säännös on tarpeen, koska osakeyh
tiölain 9 luvun 14 §:n säännöstä ei voi so
veltaa keskinäisiin vakuutusyhtiöihin. 

3 §. Pykälä vastaa osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n säännöstä. Kyseisessä säännöksessä 
viitataan jakokelvottomia eriä koskevaan 
säännökseen, jota ei sovelleta vakuutusyhti
öihin. Tältä osin säännös ehdotetaan kirjoi
tettavaksi vakuutusyhtiölakiin. Muutoin va
kuutusyhtiöiden osalta noudatetaan, mitä 
ensin mainitussa säännöksessä säädetään. 

4 §. Jos osake- tai takuupääoman alenta
mista koskevan päätöksen täytäntöönpanoon 
tarvitaan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä tar
koitettu rekisteriviranomaisen lupa, vakuu
tusyhtiön on pykälän 1 momentin mukaan 
haettava kahden kuukauden kuluessa alenta
mispäätöksen tekemisestä sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumus osake- tai takuu
pääoman alentamiselle. Suostumuksen anta
misessa noudatettaisiin soveltuvin osin ehdo
tuksen 16 luvun 13 §:n mukaista menettelyä, 
joka koskee suostumuksen antamista vakuu
tusyhtiöiden sulautumiseen. Suostumus on 
näin ollen annettava, jollei toimenpide louk
kaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen 
katsota vaarantavan vakuutustoiminnan ter
vettä kehitystä. Näin vakuutusvelkojien suo
ja sekä ministeriön valvonta on järjestetty 
yhdenmukaisesti sulautumisessa ja osakepää
oman alentamisessa. Ministeriön suostumus 
ei korvaa rekisteriviranomaisen lupaa, joka 
vakuutusyhtiön on saatava ministeriön suos
tumuksen lisäksi. Rekisteriviranomaisen lu
vasta on voimassa, mitä osakeyhtiölain 6 
luvun 5-7 §:ssä säädetään jäljempänä 2 ja 
3 momentissa säädetyin poikkeuksin. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisterivi
ranomaisen lupaa tulee hakea kahden kuu
kauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja ter
veysministeriö on antanut suostumuksen osa
ke- tai takuupääoman alentamiselle. Rekiste
riviranomaiselle tehtävään hakemukseen on 
liitettävä selvitys sosiaali- ja terveysministe
riön antamasta suostumuksesta. 

Se, että sosiaali- ja terveysministeriön pää
tös ei ole lainvoimainen, ei estä luvan hake
mista ja asian ottamista rekisteriviranomai-
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sen käsittelyyn. Jotta vakuutusyhtiön osake
pääoman alentamista koskeva menettely voi
taisiin toteuttaa kohtuullisessa ajassa, rekiste
riviranomaisen lupaa voidaan hakea jo ennen 
ministeriön päätöksestä mahdollisesti tehtä
vien valitusten ratkaisua. Vakuutusyhtiön on 
kuitenkin osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 §:ssä 
tarkoitettuun määräpäivään mennessä esitet
tävä rekisteriviranomaiselle selvitys siitä, 
että sosiaali- ja terveysministeriön antama 
suostumus on saanut lainvoiman. Jos sosi
aali- ja terveysministeriön suostumus ei ole 
saanut lainvoimaa edellä tarkoitettuun mää
räpäivään mennessä, rekisteriviranomaisen 
olisi lykättävä hakemuksen käsittelyä, kun
nes suostumus on lainvoimainen. Suostu
musta koskevat valitukset on käsiteltävä kor
keimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä 
ehdotuksen 16 luvun 13 §:n 4 momentin 
nojalla. 

Pykälän 3 momentissa säädetään yhden
mukaisesti vakuutusyhtiöiden sulautumista 
koskevien säännösten kanssa, ettei vakuu
tusyhtiön osake- ja takuupääoman alentami
sen osalta velkojalla tarkoiteta osakeyh
tiölain 6 luvun 5-7 §:ssä vakuutusvelkojaa. 
Vakuutusvelkojalla tarkoitetaan lakiehdotuk
sessa vakuutuksenottajaa, vakuutettua sekä 
muita, joilla on vakuutussopimukseen perus
tuva saaminen vakuutusyhtiöltä. Vakuutus
velkoja-aseman edellytyksenä ei ole, että 
henkilö on vakuutussopimuksessa osapuole
na. Riittää siis, että hänen saatavansa perus
tuu vakuutussopimukseen. Vakuutusvelkoji
en osalta velkojainsuoja toteutetaan kuten 
vakuutusyhtiöiden sulautumisessa sosiaali- ja 
terveysministeriön suostumuksen antamisen 
yhteydessä. Lisäksi ministeriön suorittama 
vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvalvonta 
tähtää vakuutuksenottajien etujen kollektiivi
seen turvaamiseen. Tämä sekä vakuutuk
senottajien yhdenvertainen kohtelu huomi
oonottaen ei olisi asianmukaista, jos vakuu
tuksenottaja voisi vakuutta tai maksusuori
tusta vaatimalla saattaa itsensä muita vakuu
tuksenottajia parempaan asemaan. 

Vakuutusosakeyhtiön muut velkojat voivat 
vastustaa sulautumista rekisteriviranomaisen 
luona. Rekisteriviranomaisen on osakeyh
tiölain 6 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan 
myönnettävä lupa osakepääoman alentami
seen, jos yhtiön velkojat eivät vastusta hake
musta tai ovat peruneet vastustuksensa tai 
ovat tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion 
mukaan saaneet maksun tai turvaavan va
kuuden saatavastaan. Harkitessaan vakuuden 

antamista velkojalle tai tämän saamisen 
maksamista tai muita toimenpiteitä velkojan 
vastustamisen johdosta vakuutusyhtiön tulee 
ottaa huomioon, että vakuutusyhtiön on toi
menpiteen jälkeenkin täytettävä vakuutusyh
tiön vakavaraisuutta ja vastuuvelan kattamis
ta koskevat määräykset. 

Pykälän 4 momentin mukaan vakuutusyh
tiön on haettava osakeyhtiölain 6 luvun 
4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus 
voitonjaosta päättämiseen. Suostumuksen 
antamisen osalta noudatetaan soveltuvin osin 
tämän pykälän säännöksiä. Tämän lisäksi 
vakuutusyhtiön on saatava voitonjaosta päät
tämiseen rekisteriviranomaisen lupa, josta 
olisi soveltuvin osin voimassa, mitä osa
keyhtiölain 6 luvun 5-7 §:ssä säädetään 
edellä 2 ja 3 momentissa säädetyin poik
keuksin. 

5 §. Jos osake- tai takuupääoman alenta
minen edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjär
jestyksen muuttamista, vakuutusyhtiön on 
haettava yhtiöjärjestyksen muutokselle sosi
aali- ja terveysministeriön vahvistus siten, 
kuin siitä tässä laissa säädetään. Ministeriön 
vahvistuksen hakemista yhtiöjärjestyksen 
muutokselle edellyttää lain 8 luvun 10 §. 
Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:ssä tarkoitettu 
aika lasketaan tässä tapauksessa siitä, kun 
sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 
yhtiöjärjestyksen muutoksen. 

6 §. Pykälään ehdotetaan nykyistä 6 luvun 
1 §:ää vastaavaa säännöstä takuupääoman 
takaisinmaksamisesta. Takuupääomaan ei so
velleta ehdotuksen 1 § :n 2 momentin mu
kaan osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä osa
kepääoman alentamisesta osakeyhtiölain 6 
luvun 1 §:n 1 momentin 2, 3 ja 5 kohdan 
mukaisiin tarkoituksiin, jotka yleensä mer
kitsevät yhtiön varojen jakoa osakkaille. Täl
tä osin ehdotus vastaa nykyistä lakia. Takuu
pääoman takaisinmaksamista koskeva sään
tely säilyy ehdotuksessa muutenkin pääosin 
ennallaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan takuupää
oman takaisinmaksu tapahtuu ehdotuksen 12 
luvun 2 §:ssä tarkoitetuilla voitonjakokelpoi
silla varoilla muodostamaila takaisinmakset
tua määrää vastaava pohjarahasto. Takuupää
oman takaisinmaksamisesta päättäisi yhtiö
kokous, kuten nykyisinkin. 

Pykälän 2 momentti vastasi sisällöltään 
nykyistä 6 luvun 1 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiöjärjes
tykseen on tehtävä tarvittavat muutokset, 
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kun takuuosuuksia on päätetty maksaa takai
sin. Koska takuupääoman kiinteämääräisyy
destä ehdotetaan luovuttavaksi, ei yhtiöjär
jestyksen muutos ole tarpeen, jos takaisin
maksaminen tapahtuu yhtiöjärjestyksen mu
kaisen takuupääoman enimmäis- ja vähim
mäismäärän puitteissa. 

6 luku. Omat osakkeet ja takuuosuudet 

1 §. Ehdotuksen 6 luvussa säädetään osa
keyhtiölain 7 lukua vastaavasti yhtiön omien 
osakkeiden ja takuuosuuksien hankkimisesta. 
Luvun säännökset pohjautuvat pitkälti osa
keyhtiölain 7 lukuun. Voimassa olevan lain 
6 luvun 1 §:n säännös takuupääoman ta
kaisinmaksamisesta ehdotetaan siirrettäväksi 
5 luvun 5 §:ään. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyh
tiö saa vastiketta vastaan hankkia omia osak
keitaan tai takuuosuuksiaan vain siten kuin 
lain 6 luvussa säädetään. Vakuutusyhtiö saa 
ottaa omia osakkeitaan tai takuuosuuksiaan 
pantiksi ja tytäryhteisö saa hankkia tai ottaa 
pantiksi emoyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia vain 2 momentissa säädetyllä taval
la. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusyh
tiö tai sen tytäryhteisö saa hankkia tai ottaa 
pantiksi liikkeeseen kuuluvan vakuutusyhti
ön osakkeen tai takuuosuuden vastaanottaes
saan liikkeen yhtiöiden sulautuessa tai muul
la tavoin. Vakuutusyhtiö tai sen tytäryhteisö 
saa myös huutokaupassa ostaa vakuutusyh
tiön saamisesta ulosmitatun täysin maksetun 
osakkeen tai takuuosuuden. 

Vakuutusosakeyhtiöllä tai sen tytäryh
teisöllä on myös oikeus tai velvollisuus lu
nastaa osake osakeyhtiölain 3 luvun 3 § :ssä, 
tämän lain 8 luvun 12 §:ssä sekä tässä esi
tyksessä ehdotetuissa 16 luvun 19 § :ssä ja 
18 a luvun 2 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa. Osakeyhtiölain 3 
luvun 3 §:n säännöstä lukuun ottamatta mai
nittuja säännöksiä ei sovelleta keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön. Keskinäisellä vakuutusyh
tiöllä on kuitenkin velvollisuus lunastaa ta
kuuosuus 18 a luvun 2 § :n 4 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa. 

2 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että vakuutusyhtiön tai sen tytäryhteisön oi
keuteen merkitä vakuutusyhtiön osakkeita tai 
takuuosuuksia sovelletaan, mitä osakeyhtiö
lain 7 luvun 2 §:ssä säädetään osakkeen 
merkitsemisestä. Vakuutusyhtiö tai sen tytä
ryhteisö ei siten voi merkitä omia tai emo-

yhtiönsä osakkeita tai takuuosuuksia. 
3 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 

että vakuutusyhtiö voi hankkia omia osak
keitaan tai takuuosuuksiaan muissa kuin 
1 § :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksis
sa vain varoilla, jotka voidaan käyttää voi
tonjakoon. Säännös vastaa osakeyhtiölain 7 
luvun 3 §:n säännöstä. 

Yhtiökokous päättää hankinnasta siten 
kuin osakeyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2-4 mo
mentissa sekä 4-6 §:ssä säädetään. Osa
keyhtiölain 7 luvun 4 ja 5 § :ssä tarkoitettui
hin päätöksiin vaaditaan vakuutusyhtiössä 
kuitenkin osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n mu
kaisen päätöksen sijasta ehdotuksen 8 luvun 
10 §:n mukainen päätös. Ehdotettu säännös 
johtuu siitä, ettei osakeyhtiölain 9 luvun 
14 §:n säännöstä voida soveltaa keskinäisiin 
vakuutusyhtiöihin. 

Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enin
tään yhdeksi vuodeksi yhtiökokouksen pää
töksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään 
tässä pykälässä tarkoitetusta hankinnasta. 
Säännös vastaa sisällöltään osakeyhtiölain 7 
luvun 3 §:n 1 momentin viimeistä virkettä. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusyhtiölle kuuluvien omien osakkeiden tai 
takuuosuuksien luovuttamiseen sovelletaan, 
mitä osakeyhtiölain 7 luvun 7 § :ssä sääde
tään omien osakkeiden luovuttamisesta, jol
lei ehdotetun 4 luvun 3 §:stä muuta johdu. 

Osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:n mukaan yh
tiökokous tai yhtiökokouksen valtuutuksen 
perusteella hallitus päättää omien osakkeiden 
luovutuksesta. Muilta osin osakeyhtiölain 7 
luvun 7 §:n säännöksessä viitataan osakepää
oman korotusta koskeviin osakeyhtiölain 4 
luvun 2, 2 aja 4-7 §:n säännöksiin, joita 
luovutuksessa noudatetaan soveltuvin osin. 
Ehdotuksen 4 luvun 3 § :n mukaan keskinäi
sessä vakuutusyhtiössä osakeyhtiölain 4 lu
vun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu kahden 
kolmasosan enemmistö lasketaan annetuista 
äänistä. Säännöstä sovelletaan siis vastaavas
ti, kun keskinäinen vakuutusyhtiö päättää 
luovuttaa omia takuuosuuksiaan takuuosuu
den omistajien merkintäetuoikeudesta poi
keten. Tällainen päätös on siis tehtävä keski
näisessä vakuutusyhtiössä kahden kol
masosan enemmistöllä annetuista äänistä 
kuten uusmerkinnässä. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos julkiselle 
vakuutusyhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuu
luvien vakuutusyhtiön osakkeiden tai takuu
osuuksien yhteenlaskettu nimellisarvo tai 
niiden tuottama äänimäärä on yli viisi pro-
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senttia vakuutusyhtiön osake- tai takuupää
omasta tai sen kaikkien osakkeiden tai ta
kuuosuuksien äänimäärästä sen vuoksi, että 
osakkeita tai takuuosuuksia on hankittu 
1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai 
saatu vastikkeetta, mainitun määräosan ylit
tävältä osin osakkeet tai takuuosuudet on 
luovutettava viimeistään kolmen vuoden ku
luessa saannosta. Säännös vastaa osakeyhtiö
lain 7 luvun 8 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan yksityisen 
vakuutusyhtiön tai sen tytäryhteisön hankki
ma yhtiön osake tai takuuosuus on luovutet
tava viimeistään kolmen vuoden kuluessa 
saannosta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 7 
luvun 8 § :n 2 momenttia. 

Pykälän 4 momentin mukaan osakkeet tai 
takuuosuudet, jotka on hankittu vastoin lu
vun säännöksiä, on luovutettava viipymättä, 
kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden 
kuluessa saannosta. Säännös vastaa osakeyh
tiölain 7 luvun 8 § :n 3 momenttia. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että osake- tai takuupääomaa on heti 
alennettava osakkeiden tai takuuosuuksien 
yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla 
määrällä mitätöimällä osakkeet tai takuu
osuudet, jos osakkeita tai takuuosuuksia ei 
ole luovutettu 2-4 momentin mukaisessa 
määräajassa. Säännös vastaa osakeyhtiölain 
7 luvun 8 § :n 4 momenttia. 

Osake- ja takuupääoman alentamisen yh
teydessä on kuitenkin otettava huomioon 
ehdotuksen 5 luvun 1 § :n 3 momentin sään
nös. Siitä johtuu, ettei osake- ja takuupää
omaa saa alentaa siten, että vakuutusyhtiön 
peruspääoma alenisi 2 luvun 5 §:ssä säädet
tyä vähimmäismäärää pienemmäksi, ellei 
sosiaali- ja terveysministeriö erityisestä syys
tä myönnä lupaa alentaa peruspääomaa enin
tään puoleen vähimmäismäärästä. 

7 luku. Yhtiön johto 

1 §. Lukuun on lisätty uusi 1 §,joka sisäl
tää viittaussäännökset niihin osakeyhtiölain 8 
luvun säännöksiin, joita sovelletaan vakuu
tusyhtiöön. Osakeyhtiölain 8 luvun 
5-7 §:n, 8 §:n 2 ja 3 momentin, 9 ja 
10 § :n, II a § :n 1 momentin sekä 
12-15 § :n säännökset hallituksesta, hallin
toneuvostosta ja toimitusjohtajasta ovat suo
raan sovellettavissa sekä vakuutusosakeyhti
öön että keskinäiseen vakuutusyhtiöön. Va
kuutusyhtiöön sovellettaisiin siten myös osa
keyhtiönlain 8 luvun 6 §:n uutta 3 mo-

menttia, jonka mukaan hallituksen kokouk
sen pöytäkirjaan on merkittävä tai liitettävä 
sellaiset yhtiön ja sen ainoan osakkeenomis
tajan väliset sopimukset ja sitoumukset, jot
ka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liike
toimintaan. Osakeyhtiölain 8 luvun 14 §:n 
säännöstä eli kieltoa epäoikeutetun edun 
tuottamiseen osakkeenomistajalle sovellettai
siin myös keskinäisen vakuutusyhtiön osak
kaaseen. 

1 a §. Lukuun lisätyn uuden 1 §:n johdos
ta nykyinen 1 § on muutettu 1 a §:ksi. Pykä
län sanamuotoja on muutettu vastaamaan 
osakeyhtiölain 8 luvun 1 § :ää. Pykälän 2 
momentin viittaussäännöstä on muutettu lu
vun 7 §:ään lisätyn uuden 2 momentin joh
dosta. Lisäksi 2 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 2 mo
mentin säännös, jonka mukaan hallituksen 
jäseneltä ja varajäsenettä on ennen valintaa 
saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus 
tehtävään. 

2 §. Osakeyhtiölaista on poistettu termi 
varatoimitusjohtaja ja korvattu termillä toi
mitusjohtajan sijainen. Pykälän 1 momenttia 
on muutettu osakeyhtiölakia vastaavalla ta
valla. Lisäksi 1 momenttiin on lisätty osa
keyhtiölakia vastaavalla tavalla säännös, jon
ka mukaan toimitusjohtajalta ja hänen sijai
seltaan on ennen nimitystä saatava päivätty 
ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

Pykälän 2 momenttiin on tehty 1 momen
tista johtuvat terminologiset muutokset. 

3 §. Pykälän 1 momentista on poistettu 
säännös momentin soveltamisesta hallinto
neuvoston jäseniin, koska luvun 7 §:n 3 mo
menttiin on lisätty säännös kaikkiin hallin
toneuvoston jäseniin ja varajäseniin sovellet
tavista säännöksistä. Hallintoneuvoston jä
seniin sovellettaisiin hallituksen jäsenten 
asuinpaikkavaatimuksia voimassa olevaa 
lakia vastaavalla tavalla. 

Pykälän 3 momentissa käytetty termi 
"pankki" on muutettu "talletuspankiksi" luot
tolaitostoiminnasta annetun lain ( 1607/1993) 
mukaisesti. Muutoksella ei ole tarkoitettu 
muuttaa pykälän asiallista sisältöä. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumotta
vaksi tarpeettomana luvun 7 §:ään lisättyjen 
viittaussäännösten johdosta. 

Pykälän 5 momentista on poistettu viittaus 
kumottavaksi ehdotettuun 4 momenttiin. 

3 a §. Pykälässä olevat maininnat varatoi
mitusjohtajasta on muutettu toimitusjohtajan 
sijaiseksi 2 §:n mukaisesti. 

4 §. Pykälän 1 momenttiin on lisätty osa-
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keyhtiölain 8 luvun 2 §:n 1 momentin mu
kainen säännös, jonka mukaan hallituksen 
jäsenen eroilmoitus on päivättävä ja allekir
joitettava. Pykälään on lisätty uusi 3 mo
mentti, joka vastaa sisällöltään osakeyh
tiölain 8 luvun 2 §:n 3 momenttia. Moment
tien järjestyksen muuttumisen vuoksi pykä
län 6 momentissa olevaa viittaussäännöstä 
on muutettu asiasisällön pysyessä samana. 
Lisäksi pykälän sanamuotoja on muutettu 
vastaamaan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:ää. 

5 §. Pykälään on lisätty osakeyhtiölain 8 
luvun 8 §:ään tehty sanamuodollinen muu
tos. Pykälän asiansisältöä ei ole muutettu. 

7 §. Pykälään on lisätty uusi 2 momentti, 
jossa on osakeyhtiölain 8 luvun 11 §:n 2 
momenttia vastaava säännös hallintoneuvos
ton jäsenten vähimmäismäärästä sekä sään
nös toimitusjohtajaa ja hallituksen jäsentä 
koskevasta kiellosta olla hallintoneuvoston 
jäsenenä. Lisäys ei muuta nykyistä käytän
töä, koska osakeyhtiölain säännöstä sovelle
taan nykyisin taustalakina vakuutusyhtiöön. 
Lisäyksen tarkoituksena on, että kaikki va
kuutusyhtiön hallintoneuvoston kokoonpanoa 
koskevat säännökset olisivat vakuutusyh
tiölaissa. Uuden 2 momentin johdosta pykä
län nykyinen 2 ja 3 momentti muuttuvat 3 ja 
4 momentiksi. 

Pykälän 3 momenttiin on lisätty osakeyh
tiölain 8 luvun 11 §:n 3 momentissa oleva 
säännös, jonka mukaan hallintoneuvoston 
jäseniltä ja varajäseniltä on ennen valintaa 
saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus 
tehtävään. 

Momenttiin on lisäksi koottu viittaukset 
kaikkiin niihin hallituksen jäsentä, varajäsen
tä ja puheenjohtajaa koskeviin 7 luvun sään
nöksiin, joita sovelletaan myös hallintoneu
voston jäseniin, varajäseniin ja puheenjohta
jaan. Hallintoneuvoston jäsenen ja varajäse
nen toimikausi on siten määrättävä yhtiöjär
jestyksessä. Hallintoneuvoston toimikausi 
päättyy hallituksen toimikautta vastaavalla 
tavalla. Hallituksen jäsenten asuinpaikkavaa
timukset koskevat myös hallintoneuvoston 
jäseniä. Luvun 3 §:n 3 momentissa oleva 
säännös, joka koskee lakisääteistä eläkeva
kuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön halli
tuksen kokoonpanoa, koskee viittaussään
nöksen johdosta myös yhtiön hallintoneu
voston kokoonpanoa. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voisi antaa poikkeusluvan lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuu
tusyhtiön hallintoneuvoston kokoonpanosta. 

Hallintoneuvoston pääasialliset tehtävät 

määräytyvät osakeyhtiölain 8 luvun 11 a §:n 
1 momentin nojalla, jota luvun 1 §:ssä ole
van viittaussäännöksen mukaisesti sovelle
taan vakuutusyhtiöön. Lisäksi käsiteltävänä 
olevan 7 §:n pykälän 4 momentti sisältää 
hallintoneuvoston tehtävistä osakeyhtiölain 8 
luvun 11 a § :n 2 momentin mukaisen sään
nöksen, jonka mukaan hallintoneuvoston on 
valittava hallitus ja määrättävä hallituksen 
jäsenten palkkio, jollei yhtiöjärjestyksessä 
ole toisin määrätty. Lisäksi momentin mu
kaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, 
että hallintoneuvosto ottaa toimitusjohtajan 
ja muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt 
sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Mo
mentissa on myös viittaussäännös, joka kos
kee hallintoneuvoston oikeutta kutsua koolle 
yhtiökokous sekä kieltoa antaa muita kuin 
laissa mainittuja tehtäviä hallintoneuvostolle. 
Tehdyt lisäykset eivät aiheuta muutoksia 
nykyiseen käytäntöön. 

8 luku. Yhtiökokous 

1 §. Lukuun on lisätty uusi 1 §, johon on 
koottu ne osakeyhtiölain 9 luvun säännökset, 
joita sovelletaan vakuutusyhtiöön ja sen yh
tiökokoukseen. 

Sovellettavat säännökset ovat osakeyh
tiölain 9 luvun 2 ja 2 a-2 c §, 3 §:n 2 mo
mentti, 4 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 
10-13 ja 16 § ja 17 §:n 2-4 momentti. 
Osakeyhtiölain 9 luvun 2 a ja 2 b §:ää so
vellettaisiin vain soveltuvin osin, koska mai
nitut pykälät sisältävät viittaukset sellaisiin 
osakeyhtiölain säännöksiin, joita ei sovelleta 
vakuutusyhtiöön. Pykälässä on lisäksi sään
nös, jonka mukaan alussa mainittuja osa
keyhtiölain 9 luvun osakkeenomistajaa kos
kevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin 
keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaaseen. 
Osakeyhtiölain 9 luvun 11 §:n 2 momentin 
säännöstä osakasluettelon nähtävillä olosta 
sovellettaisiin keskinäisessä yhtiössä takuu
osuuden omistajista pidettävään luetteloon. 

1 a §. Lukuun lisätyn uuden 1 §:n johdos
ta nykyinen 1 § on siirretty 1 a §:ksi. Pykä
län 1 momenttiin ei ehdoteta asiallisia muu
toksia. Pykälän 2 momentista on poistettu 
vakuutusyhtiön osakkaalle asetetut edellytyk
set yhtiökokoukseen osallistumiselle, koska 
osakeyhtiölain 3 luvun 13 §:ssä on saman 
sisältöinen säännös, jota vakuutusyhtiölain 3 
lukuun ehdotettujen viittaussäännösten joh
dosta sovelletaan myös vakuutusyhtiön osak
keenomistajaan ja takuuosuuden omistajaan. 



HE 18/1997 vp 23 

Pykälän 3 momentti ehdotetaan siirrettäväksi 
2 momentin yhteyteen, jolloin 2 momentti 
on saman sisältöinen kuin osakeyhtiölain 9 
luvun 1 §:n 2 momentti. 

2 §. Pykälään on selvyyden vuoksi lisätty 
maininta, jonka mukaan osakeyhtiölain 9 
luvun 2 a-2 c §:n säännöksiä asiamiehen 
valtuuttamisesta toimimaan osakkaan puoles
ta yhtiökokouksessa ei sovelleta osakkaiden 
keskuudestaan valitsemiin edustajiin. Pykälä
järjestyksen muuttumisen johdosta pykälän 
sisältämä viittaussäännös 1 §:n 3 momenttiin 
on muutettu 1 a § :n 2 momentiksi. 

3 §. Pykälästä on poistettu maininnat va
kuutusyhtiön sivuyhtiöstä. Termi tytäryhtiö 
on osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 3 momentin 
mukaisesti muutettu tytäryhteisöksi. Pykälän 
2 momentin nykyisen sanamuodon mukaan 
1 momentissa olevaa kieltoa osallistua yh
tiökokoukseen tytär- tai sivuyhtiölle kuulu
van takuuosuuden tai osakkeen nojalla so
velletaan myös yhtiön tai sen tytär- tai sivu
yhtiön perustarnalle eläkesäätiölle kuuluvaan 
osakkeeseen tai takuuosuuteen. Momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölain 9 
luvun 1 § :n 3 momentin tapaan siten, että 
momentissa viitataan yhtiön tai sen tytäryh
teisön määräysvallassa osakeyhtiölain 1 lu
vun 3 § :ssä tarkoitetulla tavalla olevalle sää
tiölle kuuluvaan takuuosuuteen tai osakkee
seen. Muutos ei tarkoita sitä, että elä
kesäätiöt jäisivät momentin soveltamisalan 
ulkopuolelle. Säätiöllä tarkoitetaan lainkoh
dassa myös eläkesäätiötä. 

5 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
1 momentti, joka sisältää osakeyhtiölain 9 
luvun 3 §:n 1 momentin kaltaisen säännök
sen, jonka mukaan jokainen saa äänestää 
edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä, 
jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 
Myös pykälän 2 momentin säännökset rajoit
tavat tätä osakkeenomistajan oikeutta. Lisäk
si momentti sisältää osakeyhtiölain 9 luvun 
3 §:n 1 momentin mukaisen säännöksen 
osakkeiden äänivaltaerosta. Ehdotuksen mu
kaan osakkeenomistajan osakkeiden tuottama 
äänimäärä ei voi olla suurempi kuin 20 ker
taa äänimäärä, jonka toisen osakkeenomista
jan sama äänimäärä tuottaa. Säännöstä sovel
lettaisiin myös keskinäisen vakuutusyhtiön 
takuuosuuden omistajiin ja takuuosuuksiin. 

Pykälään lisätyn uuden 1 momentin joh
dosta pykälän nykyinen 1 momentti muuttuu 
2 momentiksi. Momentissa olevaa säännöstä 
takuuosuuden omistajien äänimäärän laske
misesta ehdotetaan muutettavaksi. Voimassa 

olevan lain mukaan takuuosuuden omistajien 
yhteinen äänimäärä saa olla enintään puolet 
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kun 
kokouksessa edustetulla äänimäärällä tarkoi
tetaan äänten rajoittamatonta yhteismäärää, 
on käytännössä saattanut syntyä tilanteita, 
joissa takuuosuuksiin perustuvien äänten 
yhteismäärä on kymmenen prosentin äänes
tysrajoituksen jälkeenkin ollut vakuutuksiin 
perustuvien äänten yhteismäärää suurempi. 
Tällainen tilanne on keskinäisen vakuutusyh
tiön perusperiaatteiden vastainen. 

Ehdotetun muutoksen mukaan kokoukses
sa edustettuina olevien takuuosuuden omista
jien takuuosuuksiin perustuvien äänten yh
teismäärää laskettaessa otettaisiin huomioon 
äänioikeuden rajoitus yhteen kym
menesosaan kokouksessa edustetusta ääni
määrästä. Lisäksi kokouksessa edustettuina 
olevien takuuosuuden omistajien takuu
osuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä 
saisi olla enintään yhtä suuri kuin kokouk
sessa edustettuina olevien vakuutuksenottaji
en vakuutuksiin perustuvien äänten yhteis
määrä. Tämä rajoitus ei siten koskisi niitä 
ääniä, joita takuuosuuden omistajana saattaa 
olla yhtiön vakuutuksenottajana. Pykälän 3 
momentin viimeisestä virkkeestä saattaa joh
tua, että takuuosuuksiin perustuvien äänten 
yhteismäärä joissakin tapauksissa nousee 
suuremmaksi kuin vakuutuksiin perustuvien 
äänten yhteismäärä. 

Edellä olevien rajoitusten soveltaminen 
äänestystilanteessa saattaa johtaa erilaisiin 
tulkintoihin. Tämän vuoksi pykälään ehdote
taan uutta 3 momenttia, jossa on säännökset 
takuuosuuksiin perustuvien äänten leikkaa
misesta. 

Ehdotetun uuden 3 momentin mukaan ta
kuuosuuden omistajien yhteistä äänimäärää 
laskettaessa otettaisiin ensin huomioon ääni
oikeuden rajoitus yhteen kymmenesosaan 
kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Jos 
osakkaana on sekä vakuutuksiin että takuu
osuuksiin perustuvia ääniä, leikataan näitä 
ääniä kymmenen prosentin äänestysrajoituk
sella samassa suhteessa kuin osakkaana on 
näitä erilaatuisia ääniä. Tässä momentissa 
oleva rajoitus ei koske takuuosuuksien omis
tajan niitä ääniä, jotka hänellä on vakuutus
ten perusteella. Tämän rajoituksen jälkeen 
takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin pe
rustuva yhteenlaskettu äänimäärä saisi olla 
enintään yhtä suuri kuin kokouksessa edus
tettuina olevien vakuutuksenottajaosakkaiden 
vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismää-
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rä. Jos takuuosuuksiin perustuvien äänten 
yhteismäärä olisi suurempi kuin vakuutuk
siin perustuvien äänten yhteismäärä, leikat
taisiin kunkin takuuosuuden omistajan ääni
määrä kertomalla heidän mahdollisesti jo 
kymmenen prosentin äänestysrajoituksella 
leikatut takuuosuuksiin perustuvat äänensä 
luvulla, joka saadaan jakamalla vakuutuk
senottajaosakkaiden mahdollisesti jo kymme
nen prosentin äänestysrajoituksella leikattu
jen vakuutuksiin perustuvien äänten yhteen
laskettu määrä takuuosuuksien samalla taval
la mahdollisesti leikattujen äänten yhteis
määrällä. Näin saadut luvut pyöristettäisiin 
lähimpään täyteen lukuun kuitenkin siten, 
että jokaisella takuuosuuden omistajalla on 
vähintään yksi ääni. Vaikka viimeisen virk
keen mukainen pyöristys saattaa johtaa sii
hen, että takuuosuuden omistajien yhteinen 
äänimäärä ylittää vakuutuksenottajaosakkai
den yhteisen äänimäärän, on kuitenkin tärke
ää, että jokaisella takuuosuuden omistajalla 
on ainakin yksi ääni. 

6 §. Pykälä ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi, koska osakeyhtiölain 9 luvun 
3 §:n 2 momentin esteellisyyssäännöstä so
velletaan 1 §:ssä olevan viittaussäännöksen 
johdosta sellaisiin vakuutusyhtiön hallituk
sen jäseniin, jotka ovat yhtiön osakkaita. Ei 
ole perusteltua syytä määritellä vakuutusyh
tiön hallituksen jäsenten esteellisyyttä yh
tiökokouksessa laajemmaksi kuin osakeyhti
öillä. 

7 §.Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että päätöksen tekeminen 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva
pauden myöntämisestä voidaan siirtää jatko
koukseen, jos keskinäisessä vakuutusyhtiön 
osakkaat, joilla on vähintään yksi kolmasosa 
tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa 
kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä sitä vaativat. 
Nykyisen lain mukaan päätöksen tekeminen 
voidaan siirtää jatkokoukseen enemmistöpää
töksellä yhtiökokouksessa edustetusta ääni
määrästä. Siirtopäätös olisi ehdotuksen mu
kaan tehtävä myös, jos vakuutusosakeyhtiön 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa vakuutusosakeyhtiön osak
keista, sitä vaativat. 

8 a §. Osakeyhtiölain 9 luvun yhtiöko
kouksen kokouskutsua koskeva 9 § sisältää 
viittauksia sellaisiin osakeyhtiölain säännök
siin, joita ei sovelleta vakuutusyhtiöön. Tästä 
syystä vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan lisättä
väksi uusi 8 a §, joka vastaa osakeyhtiölain 

9 luvun 9 §:ää sillä erotuksella, että 2 mo
mentin säännös kirjallisen kokouskutsun lä
hettämisestä jokaiselle yhtiön tiedossa ole
valle osakkaalle koskee myös sellaista yh
tiökokouksessa tehtävää päätöstä, jolla lisä
tään keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuk
senottajaosakkaiden vastuuta yhtiön si
toumuksista, yhtiön koko vakuutuskannan 
luovuttamista ja vakuutusosakeyhtiön muut
tamista keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi.Kir
jallista kokouskutsua ei kuitenkaan tarvitse 
lähettää, jos kokouksessa käsitellään vakuu
tusyhtiön tytäryhteisönä olevan asunto- tai 
kiinteistöyhtiön sulautumista vakuutusyhti
öön. 

10 §. Pykälän 1 momentin nykyisen sana
muodon mukaan yhtiöjärjestyksen muuttami
nen keskinäisissä vakuutusyhtiöissä vaatii, 
että muutosta ovat kannattaneet osakkaat, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa ko
kouksessa edustetusta äänimäärästä. Koska 
säännöksen soveltamisessa on ollut epäsel
vää, miten takuuosuuden omistajien ääni
määrä otetaan huomioon kokouksessa edus
tettua äänimäärää laskettaessa, momenttia 
ehdotetaan selvennettäväksi siten, että kah
den kolmasosan määräenemmistö lasketaan 
kokouksessa annetuista äänistä. Keskinäises
sä vakuutusyhtiössä ei määräenemmistön 
laskemisella sekä kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä että annetuista äänistä ole sa
manlaista tarvetta vähemmistösuojan kannal
ta kuin osakeyhtiössä laskettaessa määrä
enemmistö kokouksessa edustetuista osak
keista ja annetuista äänistä. 

Kuten 2 luvun 4 §:n 4 kohdan perusteluis
sa on todettu, takuupääoman pakollisesta 
kiinteämääräisyydestä ehdotetaan luovutta
vaksi. Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
olisi mainittava takuupääoman vähimmäis
ja enimmäismäärä, milloin takuupääomaan 
voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta alentaa 
tai korottaa. Käsiteltävänä olevan pykälän 3 
momentissa tämä muutos on otettu huomi
oon. Momenttia sovellettaisiin sellaiseen yh
tiöjärjestyksen muutokseen ja sen rekiste
röintiin, joka koskee paitsi takuupääomaa, 
myös sen vähimmäis- tai enimmäismäärää. 
Momentista on lisäksi poistettu viittaus py
kälän 1 momenttiin, koska 1 momentti ei 
sisällä rekisteröimistä koskevia säännöksiä. 

10 a §. Osakeyhtiölain 9 luvun 15 § sisäl
tää viittauksia sellaisiin osakeyhtiölain sään
nöksiin, joita ei sovelleta vakuutusyhtiöön. 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuksien 
ja takuuosuuslajien osalta vakuutusyhtiöla-
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kiin joka tapauksessa olisi kirjoitettava oma 
osakeyhtiölain 9 luvun I5 §:ää vastaava 
säännös. Näistä syistä lukuun ehdotetaan 
lisättäväksi uusi I 0 a §, joka pääosin vastaa 
sisällöltään osakeyhtiölain 9luvun I5 §:ääja 
joka koskee sekä vakuutusosakeyhtiöitä että 
keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. 

Ehdotettu pykälä ei sisällä osakeyhtiölain 
9 luvun I5 §:n I momentin 1 kohtaa vastaa
vaa säännöstä, koska mainitussa kohdassa 
viitataan osakeyhtiölain I2 luvun I §:n 2 
momenttiin, jota ei sovelleta vakuutusyhti
öön ja jonka kaltaista säännöstä myöskään 
vakuutusyhtiölaki ei sisällä. 

II §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar
peettomana, koska osakeyhtiölain 3 luvun 3 
ja 4 §:n säännöksiä sovelletaan vakuutusyh
tiöön ehdotetun 3 luvun 2 §:n 2 momentissa 
olevan viittaussäännöksen johdosta. Osa
keyhtiölain 9 luvun I5 §:n 3 momentin kal
tainen säännös sisältyy ehdotetun 8 luvun I 0 
a §:n 3 momenttiin. 

13 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että se sisältää osakeyhtiölain 9 luvun 
I7 §:n I momentin sisältöisen säännöksen 
osakkaan, yhtiön hallituksen, hallituksen 
jäsenen tai toimitusjohtajan oikeudesta nos
taa kanne yhtiötä vastaan siten muutettuna, 
että oikeus kanteen nostamiseen syntyy 
myös yhtiökokouksen tekemän vakuutusyh
tiölain säännösten vastaisen päätöksen joh
dosta. Koska osakeyhtiölain mainittu sään
nös ei sisällä vakuutusyhtiölain vastaisia 
päätöksiä perusteena kanteen nostamiselle, 
on vakuutusyhtiölakiin tarpeen kirjoittaa asi
asta oma säännöksensä. Pykälässä nykyisin 
olevat viittaussäännökset kumoutuvat tar
peettomina. 

I4 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar
peettomana, koska pykälää vastaava säännös 
on lisätty I8 a luvun 4 §:ään. 

I5 §. Pykälää vastaava säännös on 3 luvun 
I a §:ssä, joten pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi tarpeettomana. 

9 luku. Tilintarkastus ja erityinen tarkastus 

I §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
I momentti, jolloin nykyinen I momentti 
siirtyy pykälän 2 momentiksi. Pykälän 2 ja 3 
momentti siirtyvät vastaavasti 3 ja 4 mo
mentiksi. Nykyinen 4 momentti ehdotetaan 
siirrettäväksi uudeksi 3 §:n 2 momentiksi. 
Lukuun ehdotettavat muutokset johtuvat 
pääosin tilintarkastuslain säätämisestä sekä 
osakeyhtiölakiin tehdyistä muutoksista. 

370060 

Pykälän I momentin mukaan vakuutusyh
tiön tilintarkastuksesta on voimassa, mitä 
tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa säädetään. 
Tilintarkastuslakia sovelletaan tilintarkastus
lain I §:n mukaisesti, kun vakuutusyhtiölais
sa ei ole muuta säädetty. Osakeyhtiölain ta
voin tarkoitetaan hyväksytyllä tilintarkasta
jalla tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tar
koitettua henkilöä ja yhteisöä. 

Nykyinen I momentin säännös tilintarkas
tajien lukumäärästä ja heidän valinnastaan 
ehdotetaan siirrettäväksi pykälän 2 moment
tiin. Säännökseen ei ehdoteta muutoksia. 

Pykälän 3 momentin säännös varatilintar
kastajista vastaa nykyistä 2 momenttia. Mo
menttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös ti
lintarkastuslain tilintarkastajia koskevien 
säännösten soveltamisesta vakuutusyhtiön 
varatili tarkastaj iin. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että ylimääräisen tilintarkastajan aset
tamista koskevaa ehdotusta olisi keskinäisen 
vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa kannatetta
va äänioikeutettujen, joilla on vähintään yksi 
kolmasosa kokouksessa annetuista äänistä tai 
vakuutusosakeyhtiön yhtiökokouksessa osak
keenomistajien, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osak
keista, jolloin osakas voi kuukauden kulues
sa yhtiökokouksesta hakea sosiaali- ja ter
veysministeriöitä hyväksytyn tilintarkastajan 
määräämistä. 

Tämä merkitsee muutosta voimassa olevan 
pykälän 3 momenttiin, jonka mukaan yli
määräisen tilintarkastajan asettamista koske
vaa ehdotusta on vakuutusyhtiön yhtiöko
kouksessa kannatettava äänioikeutettujen, 
joilla on vähintään yksi kolmasosa kokouk
sessa edustetusta äänimäärästä, tai osakkeen
omistajien, joilla on vähintään yksi kym
menesosa kaikista osakkeista. 

2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi osa
keyhtiölain I 0 luvun 2 § :ää vastaava sään
nös tilintarkastajan toimikaudesta ja tilintar
kastajan tehtävän päättymisestä. Osakeyh
tiölain IO luvun 2 §:ää on tähän asti sovel
lettu vakuutusyhtiöihin taustalakina, mutta 
tässä esityksessä omaksutusta säädöstekni
sestä ratkaisusta johtuen lainkohta ehdote
taan kirjoitettavaksi vakuutusyhtiölakiin. 

Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan toimi
kausi on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Ti
lintarkastajan tehtävä päättyy sen varsinaisen 
yhtiökokouksen lopussa, joka pidetään hänen 
toimikauteensa sisältyvän viimeisen tilikau-
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den päätyttyä, tai jos hänet on valittu tehtä
väänsä toistaiseksi, silloin kun uusi tilintar
kastaja on valittu hänen tilalleen. 

3 §. Osakeyhtiölaissa omaksutusta ter
minologiasta johtuen pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan sanonta Keskuskauppakamarin tai 
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
korvattavaksi sanonnalla hyväksytty tilintar
kastaja. Lainkohdan mukaan vakuutusyhtiön 
tilintarkastajana voi olla vain hyväksytty 
tilintarkastaj a. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan niin 
ikään lisäystä, jonka mukaan vähintään yh
den tilintarkastajan lisäksi myös vähintään 
yhden yhtiökokouksen valitseman varatilin
tarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. Jos yhtiöllä on 
vain yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja, on hänen varallaan oltava va
ratilintarkastaja, joka on Keskuskauppaka
marin hyväksymä tilintarkastaja ja joka tulee 
ensin mainitun tilintarkastajan sijaan tämän 
ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan siirrettä
väksi voimassa olevan 1 §:n 4 momentin 
säännös valvontatilintarkastajasta. Sen mu
kaan yhtiökokouksen on nimettävä yksi ti
lintarkastaja valvontatilintarkastajana huoleh
timaan yhtiön kirjanpidon ja hallinnon te
hokkaasta valvonnasta tilikauden aikana. 
Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen on 
nimettävä yksi tilintarkastaja tai varatilintar
kastaja valvontatilintarkastajan sijaiseksi. 
Valvontatilintarkastajan ja tämän sijaisen 
olisi oltava Keskuskauppakamarin hyväksy
mä tilintarkastaja. Laista on aikaisemmin 
puuttunut säännös valvontatilintarkastajan 
sijaisesta. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentin ti
lintarkastajan yleistä kelpoisuutta koskeva 
säännös ehdotetaan kumottavaksi, koska vas
taava saannös sisältyy tilintarkastuslain 
10 §:ään. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että tilintarkastajalta ja varatilintarkas
tajalta sekä valvontatilintarkastajalta ja 
tämän sijaiselta on ennen valintaa saatava 
päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtä
vään. Ehdotus vastaa osakeyhtiölakiin tehty
jä muutoksia. 

Voimassa olevan pykälän 3 momentissa on 
säännökset Keskuskauppakamarin tai kaup
pakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön 
valitsemisesta tilintarkastajaksi. Nämä sään
nökset ehdotetaan kumottavaksi, koska vas
taavat säännökset sisältyvät tilintarkastusla-

kiin. Tilintarkastuslain 15 § :ssä ei säädetä 
kuten voimassa olevassa laissa ilmoitusta ti
lintarkastusyhteisön päävastuullisesta tilintar
kastajasta tehtäväksi nimenomaan yhtiön 
hallitukselle, mutta käytännössä vakuutusyh
tiöiden olisi näin asianmukaista menetellä. 

4 §. Pykälässä säädetään sosiaali- ja ter
veysministeriön velvollisuudesta määrätä 
vakuutusyhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä 
tilintarkastaja. Pykälä vastaa tilintarkastus
lain 27 §:ää. Pykälän 1 momentissa on luet
telo tapauksista, milloin sosiaali- ja terveys
ministeriön on ilmoituksesta määrättävä va
kuutusyhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilin
tarkastaja. Luetteloon ehdotetaan eräitä lä
hinnä teknisluontoisia muutoksia. 

Luettelon 1 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
tilintarkastuslain 27 §:n 1 momentin 1 koh
taa vastaava säännös. Luettelon 2 kohdan 
lakiviittauksia ehdotetaan tarkistettavaksi 
vastaamaan sovellettavia tilintarkastuslain 
säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan ministeriön 
olisi siis ilmoituksesta määrättävä vakuu
tusyhtiölle kelpoisuusehdot täyttävä tilintar
kastaja, milloin: 

1) hyväksyttyä tilintarkastajaa ei ole valittu 
vakuutusyhtiölain tai tilintarkastuslain mu
kaisesti, 

2) tilintarkastajalla ei ole vakuutusyh
tiölaissa tai tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoi
tettua kelpoisuutta tai hän ei ole tilintarkas
tuslain 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
riippumaton tai 

3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkastaji
en lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa 
määräystä on rikottu. 

5 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että sosiaali- ja terveysministeriö voi 
antaa tarkempia määräyksiä vakuutusyhtiön 
tilintarkastuksesta. Voimassa olevassa laissa 
ministeriölle on annettu valtuus antaa tar
kempia ohjeita vain tilintarkastuskertomuk
sesta. Myös jatkossa sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voi antaa tarkempia määräyksiä ti
lintarkastuskertomuksesta sen lisäksi, mitä 
tilintarkastuslain 19 § :ssä säädetään. Minis
teriö on antanut vakuutusyhtiöille määräyk
sen, jonka mukaan tilintarkastuskertomus on 
laadittava osakeyhtiölain 10 luvun 10 § :n ja 
tilintarkastuslain mukaisesti. Sen lisäksi ti
lintarkastuskertomuksessa on oltava viittaus 
valvontatarkastuskertomukseen. 

6 §. Pykälä sisältää säännökset erityisen 
tarkastuksen toimittamisesta vakuutusyhtiös
sä. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutet-
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tavaksi siten, että ehdotusta erityisen tarkas
tuksen määräämiseksi olisi keskinäisessä 
vakuutusyhtiössä kannatettava äänioikeutet
tujen, joilla on vähintään yksi kolmasosa ko
kouksessa annetuista äänistä ja vakuu
tusosakeyhtiössä osakkeenomistajien, joilla 
on vähintään yksi kymmenesosa kaikista 
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa 
edustetuista osakkeista. Voimassa olevan 
lain mukaan yhden kolmasosan määräosa 
lasketaan kokouksessa edustetusta äänimää
rästä. 

Julkisessa vakuutusosakeyhtiössä, jossa on 
erilajisia osakkeita, sama oikeus olisi myös 
osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa jonkin osakelajin kaikista 
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa 
edustetuista osakelajin osakkeista. Tämä vas
taa osakeyhtiölakiin lisättyä säännöstä. 

Pykälän 3 momentin lakiviittauksiin ehdo
tetaan eräitä tilintarkastuslain soveltamisesta 
johtuvia tarkistuksia. Sen mukaan mitä tilin
tarkastajasta säädetään 3 §:n 1 momentissa, 
17 luvun 2 §:ssä ja tilintarkastuslain 10, 15, 
21-25 ja 44 §:ssä sekä osakeyhtiölain 15 
luvun 5 ja 7 §:ssä ja 16 luvun 4 §:ssä, so
velletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoi
tettuun tarkastajaan. 

10 luku. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja 
vastuuvelan kattaminen 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
vakuutusyhtiön tilinpäätökseen sovellettavis
ta osakeyhtiölain säännöksistä. Voimassa 
oleva 1 §:n 1 ja 2 momentti ehdotetaan siir
rettäväksi luvun uuteen 1 a §:ään. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyh
tiön tilinpäätökseen sovellettaisiin sen lisäk
si, mitä tässä luvussa säädetään, myös osa
keyhtiölain 11 luvun 3 ja 6 a §:n, 9 §:n 
1-6 momentin sekä 9 aja 14 §:n säännök
siä. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
myös selvyyden vuoksi, että keskinäisen 
vakuutusyhtiön takuuosuuksista ja takuupää
omasta on voimassa, mitä näissä lainkohdis
sa säädetään osakkeista ja osakepääomasta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi nykyistä 3 momenttia vastaava sään
nös. Säännöstä on muutettu siten, että osa
keyhtiölain 11 luvun 1 §:n 2 mome!ltin ~a
voin siinä todetaan, että vakuutusyhtiön kir
janpidossa noudatetaan kirjanpitolakia 
(655/1973). Selvyyden vuoksi pykälässä to
detaan lisäksi, että kirjanpitolakia noudate
taan myös tilinpäätöksen ja konsernitilinpää-

töksen laadinnassa. Kirjanpitolain säännökset 
ovat kuitenkin nykyiseen tapaan toissijaisia 
tämän luvun säännöksiin ja niiden perusteel
la annettuihin sosiaali- ja terveysministeriön 
määräyksiin nähden, joita vakuutusyhtiön 
kirjanpidossa sovelletaan ensisijaisesti. 

1 a §. Voimassa olevan 1 §:n 1 ja 2 mo
mentin säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
1 §:n muuttamisen johdosta luvun uuden 
1 a §:n 1 ja 2 momentiksi. 

1 b §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
1 b §, joka asiallisesti vastaa osakeyhtiölain 
11 luvun 2 §:n säännöstä. Pykälän 3 mo
mentin lakiviittaus poikkeaa osakeyhtiölain 
11 luvun 2 §:n 3 momentin vastaavasta laki
viittauksesta, minkä vuoksi pykälä on kirjoi
tettu vakuutusyhtiölakiin. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen ja 
toimitusjohtajan tulee päivätä ja allekirjoittaa 
tilinpäätös. Jos hallituksen jäsen tai toimitus
johtaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilin
päätöksestä, on tätä koskeva lausuma liitettä
vä siihen hänen vaatimuksestaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilinpäätök
seen on sisällytettävä tuloslaskelma ja tase 
viimeistä edelliseltä tilikaudelta. Jos tilikau
den aikana tuloslaskelman tai taseen erittelyä 
on muutettu, on aikaisempaan tilinpäätök
seen sisältyviä tietoja mahdollisuuksien mu
kaan oikaistava niin, että niitä voidaan ver
rata myöhempään tilinpäätökseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 a §:n 2 
momentissa mainitut asiakirjat on annettava 
tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen 
varsinaista yhtiökokousta. 

4 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
9 momentti, jonka mukaan tytäryhteisön 
omistamia emoyhtiön osakkeita tai takuu
osuuksia on arvonkorotusta tehtäessä pidettä
vä arvottomina, jos edellä tässä pykälässä 
tarkoitetun korotuksen kohteena on emoyh
tiön omistamia tytäryhteisön osakkeita tai jä
sen- tai yhtiöosuuksia. Säännös vastaa osa
keyhtiölain 11 luvun 4 §:n 2 momentin 
säännöstä, jota on aiemmin sovellettu vakuu
tusyhtiöihin taustalakina. 

5 §. Pykälän nykyinen 1 momentti ehdote
taan jaettavaksi kahdeksi eri momentiksi, 
joista tulisi pykälän uusi 2 ja 3 momentti. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että taseeseen on omana eränä merkit
tävä merkityistä osakkeista, takuuosuuksista 
ja pohjarahastosta maksamatta olevat saami
set. Säännös vastaisi osakeyhtiölain 11 luvun 
6 §:n 2 momentin säännöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusyh-
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tiön oma pääoma on taseessa jaoteltava si
dottuun omaan pääomaan ja vapaaseen 
omaan pääomaan. Tämä vastaa pykälän ai
kaisempaa sisältöä. Pääomalaina ehdotetaan 
merkittäväksi taseeseen omana eränään siten, 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. Osakeyhtiölain mukaan pääomalaina 
merkitään yhtiön omaan pääomaan erityisek
si eräksi. Vakuutusyhtiöissä pääomalainaa ei 
merkittäisi omaan pääomaan, vaan kokonaan 
omaksi eräksi ministeriön tarkemmin mää
räämällä tavalla. Tämä perustuu vakuutusyri
tysten tilinpäätöksistä ja konsernitilinpäätök
sistä annetun neuvoston direktiivin säännök
siin. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan lisäystä, 
jonka mukaan sekä vakuutusosakeyhtiössä 
että keskinäisessä vakuutusyhtiössä sidottua 
omaa pääomaa olisi myös ylikurssirahasto. 
Ylikurssirahastosta säädetään ehdotuksen 12 
luvun 2 a §:ssä, jossa on lakiviittaus osa
keyhtiölain ylikurssirahastoa koskeviin sään
nöksiin. 

7 §. Vakuutusyhtiölain 3 luvun 1 §:ää eh
dotetaan muutettavaksi siten, että keskinäi
sen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaosak
kaiden henkilökohtaista vastuuta yhtiön si
toumuksista rajoitetaan. Käsiteltävänä olevaa 
pykälän 1 momenttia ehdotetaan tästä syystä 
muutettavaksi siten, että keskinäisen vahin
kovakuutusyhtiönvakuutuksenottajaosakkail
ta taksoitettava lisämaksu voi olla enintään 
niin suuri kuin 3 luvun 1 §:ssä säädetään. 
Lisätaksoitus koskee ainoastaan vakuutuk
senottajaosakkaita, koska 3 luvun 1 §:n mu
kaan takuuosuuden omistajat eivät ole henki
lökohtaisesti vastuussa sitoumuksista. Lisäk
si lisämaksu voi 3 luvun 1 § :n mukaisesti 
olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenot
tajaosakkaan edellisenä kalenterivuonna 
maksuunpantujen vakuutusmaksujen yhteis
määrä. 

8 §. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään 
nykyisin vakuutusyhtiön tai sen konsernin 
hallintoelinten jäsenille, näiden sukulaisille 
sekä vakuutusyhtiön konserniin kuuluvien 
yhtiöiden muille osakkeenomistajille kuin 
vakuutusyhtiölle ja tytäryhtiölle annettujen 
rahalainojen ilmoittamisesta yhteismääränä 
taseen liitteenä. Säännöstä ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että hallintoelinten jäsenten 
sivusukulaisille annettuja lainoja ei tarvitsisi 
ilmoittaa. Toisaalta nykyisestä laista poike
ten olisi ilmoitettava myös tietyt omistajille 
annetut rahalainat, jos niiden yhteismäärä 
ylittää sosiaali- ja terveysministeriön mää-

räämän rajan. 
Pykälän 1 momentti ehdotetaan kokonaan 

muutettavaksi, ja samalla pykälän 2 mo
mentti kumottaisiin. Pykälän 1 momentin 
mukaan taseessa tai sen liitteenä on erikseen 
ilmoitettava 12 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen rahalainojen yhteismäärä siten 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää. Ehdotuksen 12 luvun 5 §:n 1 mo
mentti koskee rahalainan antamista osakeyh
tiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 3 kohdas
sa tarkoitetuille henkilöille. Näitä ovat lain
kohdassa tarkemmin määritellyt yhtiön tai 
yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvien 
yhtiöiden, yhteisöjen tai säätiöiden toimitus
johtaja, hallituksen jäsen, hallintoneuvoston 
jäsen ja tilintarkastaja. Sama koskee myös 
rahalainan antamista tällaisen henkilön avio
puolisolle tai häneen avioliitonomaisessa 
suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja 
hänen aviopuolisonsa tai häneen avioliiton
omaisessa suhteessa olevan henkilön ete
nevässä tai takenevassa polvessa olevalle 
sukulaiselleen sekä mainittujen henkilöiden 
aviopuolisoille tai heihin avioliitonomaisessa 
suhteessa oleville henkilöille. 

Mitä pykälän 1 momentissa säädetään, 
koskee pykälän uuden 2 momentin mukaan 
myös rahalainoja, jotka on annettu sellaiselle 
henkilölle tai yhteisölle, jolla osakkeen tai 
takuuosuuden omistuksen, optio-oikeuden tai 
vaihtovelkakirjan nojalla on tai voi olla vä
hintään 10 prosenttia osakkeista, takuu
osuuksista tai osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
omistus tai äänivalta vakuutusyhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä, 
jos näiden rahalainojen yhteismäärä ylittää 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämän 
rajan. Tätä pienemmille omistajille annettu
jen rahalainojen ilmoittamista ei ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena, koska luotonanto on 
osa vakuutusyhtiön normaalia toimintaa. 
Säännös ei myöskään koske keskinäisen va
kuutusyhtiön vakuutuksenottajaosakkaille 
annettujen rahalainojen ilmoittamista. Tässä 
momentissa tarkoitettuja rahalainoja ei il
moiteta eriteltyinä vaan ainoastaan yhteis
määränä. 

9 §. Pykälä sisältää luettelon tuloslaskel
massa, taseessa tai niiden liitteenä annetta
vista tiedoista. Tähän luetteloon ehdotetaan 
eräitä muutoksia lähinnä osakeyhtiölain 11 
luvun 8 §:ään tehtyjen muutosten pohjalta. 
Samalla pykälässä olevien kohtien nume
rointi ehdotetaan uudistettavaksi. 
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Pykälän 1 kohdassa, joka vastaa nykyistä 
1 kohtaa, ehdotetaan sana yhtiö korvattavak
si sanalla yhteisö. 

Pykälän 2 kohtaa, joka vastaa nykyistä 2 
kohtaa, ehdotetaan muutettavaksi osakeyh
tiölain 11 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaisesti. Säännöksen nojalla olisi annet
tava tiedot vakuutusyhtiön osake- tai takuu
pääomasta jaoteltuna osake-tai takuuosuusla
jeittain ja osake- tai takuuosuuslajia koske
vista yhtiöjärjestyksen pääasiallisista mää
räyksistä. 

Pykälän 3 kohdan mukaan pääomalainasta 
olisi ilmoitettava velkoja tai lainansaaja, 
pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksetta
vaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai 
muu hyvitys sen mukaan kuin sosiaali- ja 
terveysministeriö määrää. 

Pykälän 4 kohdan mukaan olisi ilmoitetta
va vakuutusyhtiön antamiin vaihtovelkakir
joihin ja optio-oikeuksiin perustuvan uus
merkinnän aika ja ehdot sekä niiden nojalla 
merkittävistä osakkeista tai takuuosuuksista 
osake- tai takuuosuuslaji, lukumäärä ja yh
teenlaskettu nimellisarvo. 

Pykälän 5 kohdan mukaan ilmoitettaisiin 
hallituksen voimassa olevat uusmerkintää, 
optio-oikeuksien antamista ja vaihtovelka
kirjalainan ottamista koskevat valtuutukset. 

Pykälän 6 kohtaan ehdotetaan siirrettäväksi 
nykyisen 3 kohdan tilikauden poistoja kos
keva säännös. Säännökseen ehdotetaan osa
keyhtiölain 11 luvun 8 §:n 1 momentin 7 
kohtaan tehdyistä muutoksista johtuen lähin
nä eräitä kieliasua koskevia muutoksia. 

Pykälän 7 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
osakeyhtiölain 11 luvun 8 §:n 1 momentin 8 
kohtaa vastaava säännös, joka koskee tili
kauden tuloksen vertailukelpoisuuteen vai
kuttavia poikkeuksellisia tuotto- ja kulueriä. 

Pykälän 8 kohtaan ehdotetaan siirrettäväksi 
nykyistä 4 kohtaa vastaava säännös, jota 
uudistetaan osakeyhtiölain 11 luvun 8 §:n 1 
momentin 9 kohdan mukaisesti. Ehdotuksen 
mukaan vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenen sekä toimitusjohtajan hy
väksi annetut eläkesitoumukset olisi ilmoitet
tava. Tällä tarkoitetaan sitä eläketurvaa, jon
ka vakuutusyhtiö on hankkinut hallintoeli
mensä jäsenelle. Eläketurva, jonka hallin
toelimen jäsen on hankkinut itselleen tai jon
ka joku muu on hankkinut hallintoelimen 
jäsenelle, jää säännöksen soveltamisalan ul
kopuolelle. Samalla poistetaan vaatimus 
edellä mainituille henkilöille myönnettyjen 
lainojen ilmoittamisesta, koska tätä vastaava 

säännös sisältyy luvun 8 §:ään. 
Pykälään 9 kohdan mukaan olisi ilmoitet

tava vakuutusyhtiön palveluksessa olevien 
henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tili
kauden aikana. 

Pykälän 10 kohdan mukaan kirjanpitolain 
21 §:n 2 kohdan perusteella ilmoitettavista 
henkilöstökuluista on eriteltävä hallitukselle, 
hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle suo
ritettava määrä sekä lisäksi hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle suoritettavat osapalkkiot 
erikseen. Pykälän 9 ja 10 kohta perustuvat 
osakeyhtiölain 11 luvun 8 §:ään tehtyihin 
muutoksiin. 

10 §. Pykälä koskee vakuutusyhtiön toi
mintakertomusta. Toimintakertomukseen 
tulevat sovellettaviksi luvun 1 §:n perusteel
la myös osakeyhtiölain 11 luvun 9 §:n 1-6 
momentin säännökset. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tarkennet
tavaksi siten, että emoyhtiön on liitettävä 
konsernin rahoituslaskelma toimintakerto
mukseen vain siinä tapauksessa, että emoyh
tiö laatii konsernitilinpäätöksen. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että toimintakertomuksessa 
olisi annettava selostus myös, jos vakuu
tusyhtiö on tilikauden aikana vakuutuskan
nan luovutuksen perusteella luovuttanut va
rojaan ja velkojaan tai vastuun siirtämisen 
perusteella vastaanottanut varoja tai velkoja. 
Nykyisen sanamuodon mukaan selostus on 
annettava vain, jos vakuutusyhtiö on vas
taanottanut varoja ja velkoja vakuutuskannan 
siirron nojalla. Vastuun siirtämisestä sääde
tään eläkesäätiölaissa sekä vakuutuskassa
laissa. Pykälään ehdotetaan lisäksi eräitä kie
liasua koskevia korjauksia. 

11 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi va
kuutusyhtiön konsernitilinpäätöstä koskevat 
säännökset. Nykyinen 11 §:n säännös ku
moutuisi ja luvun 14 §:ään otettaisiin minis
teriön määräyksenantamisvaltuutta koskeva 
säännös. 

Pykälän mukaan konsernitilinpäätöksen 
laatimisessa on soveltuvin osin noudatettava 
luvun 1 b, 5 ja 8-9 §:n sekä osakeyhtiölain 
11 luvun 6 a §:n ja 10 §:n 2 momentin 
säännöksiä. Konsernitilinpäätöksen laatimi
sessa olisi noudatettava myös kirjanpitolain 
konsernitilinpäätöstä koskevia säännöksiä, 
jollei 1 §:n 2 momentista muuta johdu. 

12 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi emoyhtiön toimintakertomuk
sessa annettavista selvityksistä. Pykälän mu
kaan emoyhtiön toimintakertomuksessa on 
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konsernista annettava osakeyhtiölain 11 lu
vun 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja 9 a §:ssä 
sekä tämän luvun 10 § :n 2 momentissa tar
koitetut selvitykset. Lisäksi on ilmoitettava 
se määrä, joka konsernin vapaasta omasta 
pääomasta konserniin kuuluvien yhtiöiden 
on yhtiöjärjestyksen mukaan siirrettävä si
dottuun omaan pääomaan. Tämä vastaa osa
keyhtiölain 11 luvun 11 §:n 1 momentin 
säännöstä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi osakeyhtiölain 11 luvun 11 §:n 3 mo
menttia vastaava säännös, jonka mukaan 
tytäryhtiön toimintakertomuksessa on ilmoi
tettava emoyhtiön nimi. 

13 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että julkiseen vakuutusyhtiöön, jonka osak
keilla tai takuuosuuksilla ei käydä julkisesti 
kauppaa, sovelletaan osakeyhtiölain 11 lu
vun 12 § :n säännöksiä osavuosikatsauksesta 
ja vuosikatsauksesta. Säännös koskee siten 
sellaisia julkisia vakuutusyhtiöitä, johon ei 
sovelleta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 
5 §:ää eli jonka osakkeella tai siihen osa
keyhtiölain mukaan oikeuttavalla arvopape
rilla ei käydä julkisesti kauppaa. 

14 §. Luvun uuteen 14 §:ään ehdotetaan 
otettavaksi yleinen vakuutusyhtiön kirjanpi
toa koskeva valtuutussäännös, jonka perus
teella sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia 
määräyksiä vakuutusyhtiön kirjanpidosta, 
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja 
osavuosikatsauksesta sekä määräyksiä tämän 
luvun kirjanpitoa, tilinpäätöstä, konsernitilin
päätöstä ja osavuosikatsausta koskevien 
säännösten soveltamisesta. Ehdotus ei mer
kitse asiallista muutosta nykyiseen lakiin. 
Nykyiseen tapaan sosiaali- ja terveysministe
riö pyytäisi kirjanpitolautakunnalta lausun
non antamistaan olennaisista määräyksistä. 

II luku. Toimintapääoma 

6 §. Pykälän 1 momentissa säädetään va
kuutusyhtiön oman pääoman ja takuumäärän 
suhteesta. Lainkohtaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että omaan pääomaan rinnaste
taan tätä pykälää sovellettaessa vakuutusyh
tiön ottama 1 luvun 4 §:n 2 momentissa tar
koitettu pääomalaina. Nykyisen lain mukaan 
vakuutusyhtiön ottama laina, jolla on huo
nompi etuoikeus kuin vakuutusyhtiön muilla 
sitoumuksilla, voidaan sosiaali- ja terveys
ministeriön määräämin ehdoin rinnastaa 
omaan pääomaan tätä pykälää sovellettaessa. 

Pääomalainan lukemisesta toimintapää
omaan säädetään vakuutusyhtiön toiminta
pääomaan luettavista eristä annetussa asetuk
sessa. Lain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa tar
koitetun pääomalainan on siten täytettävä 
mainitussa asetuksessa säädetyt lisäedelly
tykset, jotta se voitaisiin lukea vakuutusyhti
ön toimintapääomaan. 

I2 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen muu 
käyttö 

1 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan muu
tettavaksi vastaamaan osakeyhtiölain 12 lu
vun 1 §:n 1 momenttia. Lisäksi lainkohdassa 
mainittaisiin sallittuna varojen jakona keski
näisen vakuutusyhtiön takuupääoman ta
kaisinmaksaminen, josta säädetään 5 luvun 
6 §:ssä, sekä omien takuuosuuksien hankki
minen ja pantiksi ottaminen, josta säädetään 
lain 6 luvussa. Pykälän 1 momentin mukaan 
vakuutusyhtiön varoja saadaan jakaa osak
kaille vain sen mukaisesti kuin vakuutusyh
tiölaissa säädetään: 

1) voitonjaosta, 
2) varojen jaosta osakepääoman, ylikurssi

rahaston tai vararahaston alentamisen tai 
takuupääoman takaisinmaksamisen yhteydes
sä, 

3) omien tai emoyhtiön osakkeiden tai 
takuuosuuksien hankkimisesta ja pantiksi 
ottamisesta sekä 

4) varojen jaosta yhtiön purkautuessa, su
lautuessa tai jakautuessa. 

Nykyisen 1 momentin toisesta virkkeestä 
muodostettaisiin pykälään uusi 2 momentti. 
Siihen ei ehdoteta muutoksia. 

Nykyinen 2 momentti siirretään pykälän 4 
momentiksi samalla, kun pykälään lisätään 
uusi 3 momentti. 

Uusi 3 momentti vastaa osakeyhtiöin 12 
luvun 1 §:n 3 momenttia. Sen mukaan varo
ja ei saa jakaa, eikä 5 §:ssä tarkoitettua lai
naa, vakuutta tai varoja antaa ennen yhtiön 
rekisteröintiä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi nykyisen 2 
momentin säännöksen. Siihen ei ehdoteta 
muutoksia. 

2 §.Pykälää ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:ää. Py
kälän 1 momentissa mainittaisiin jakokelvot
tomana eränä myös omien tai emoyhtiön 
takuuosuuksien hankintameno. Pykälän 1 
momentin mukaan voitonjako ei saa ylittää 
viimeksi päättyneeitä tilikaudelta vahvistetun 
taseen mukaisen voiton ja yhtiön muun va-
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paan oman paaoman yhteismäärää, vähen
nettynä taseen osoittamalla tappiolla sekä 
muilla jakokelvottomilla erillä, joita ovat: 

1) taseeseen aktivoituja perustamismenoja 
vastaava määrä, 

2) osakeyhtiölain 11 luvun 6 a §:ssä tar
koitettu omien ja emoyhtiön osakkeiden 
hankintameno sekä omien tai emoyhtiön 
takuuosuuksien vastaava hankintameno sekä 

3) määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan 
on siirrettävä vararahastoon tai muutoin jä
tettävä jakamatta. 

Pykälän 2 momentti vastaa osakeyhtiölain 
12 luvun 2 §:n 2 momenttia. Säännös kos
kee sekä osakepääoman että takuupääoman 
alentamista sellaisen vahvistetun taseen mu
kaisen tappion välittömäksi kattamiseksi, 
johon vapaa oma pääoma ei riitä. Tällaisesta 
osake- tai takuupääoman alentamisesta seu
raa, että rekisteröimistä seuraavan kolmen 
vuoden aikana saadaan päättää voitonjaosta 
vain rekisteriviranomaisen luvalla siten, kuin 
osakeyhtiölain 6 luvun 4 § :n 3 momentissa 
säädetään. Edelleen pykälän 2 momentin 
mukaan pääomalainalle maksettavasta koros
ta tai muusta hyvityksestä johtuvasta voiton
jaon rajoituksesta säädetään osakeyhtiölain 5 
luvun 1 § :ssä. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi osakeyh
tiölain 12 luvun 2 §:n 3 momenttia vastaa
van säännöksen emoyhtiön voitonjaosta kon
sernissa. Sen mukaan emoyhtiön voittona ei 
kuitenkaan saa jakaa määrää, joka ylittää 
viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun 
konsernitaseen mukaisen voiton ja konsernin 
muun vapaan oman pääoman yhteismäärän 
vähennettynä konsernitaseen osoittamalla 
tappiolla, 1 momentissa tarkoitetuilla muilla 
jakokelvottomilla erillä, 2 momentissa tar
koitetuilla erillä sekä määrällä, jolla konser
niin kuuluvien yhteisöjen tilinpäätöksissä 
tehdyt, kirjanpitolain 17 §:ssä tarkoitetut 
varaukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mu
kaisten poistojen erotus on konsernitilinpää
töksessä merkitty vapaaseen omaan pää
omaan. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi nykyisin 1 
momentissa olevan säännöksen, jonka mu
kaan 1 momentissa sekä 2 b § :n 2 momen
tissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, jos 
vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 luvun 
6 §:n 1 momentissa tai 6 a §:n 3 momentis
sa säädetyn vähimmäismäärän. Omaan pää
omaan ei tällöin rinnasteta vakuutusyhtiön 
ottamaa pääomalainaa. 

Pykälän 5 momentti sisältää nykyisin 2 

momentissa olevan säännöksen, jonka mu
kaan lakisääteistä eläkevakuutusta harjoitta
van vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja. Jos toimintapääoma on suu
rempi kuin edellä tarkoitettu vakavaraisuus
raja mutta pienempi kuin sen kaksinkertai
nen määrä, voitonjakoa olisi rajoitettava si
ten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tar
kemmin määrää. 

Pykälän 6 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sin 3 momentissa oleva säännös, jonka mu
kaan 3 momentin mukaista yhteismäärää las
kettaessa huomioon ei oteta 10 luvun 1 a § :n 
2 momentissa tarkoitettua lakisääteistä eläke
vakuutusta harj oittavaa vakuutusy htiötä. 

2 a §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 a §. Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusosakeyhtiön vararahastoon ja ylikurssira
hastoon sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 12 
luvun 3 ja 3 a § :n säädetään, jollei 5 luvun 
säännöksistä muuta johdu. Varahaston ja 
ylikurssirahaston alentamiseen sovelletaan 
näin ollen myös 5 luvun säännöksiä, jotka 
koskevat muun muassa ministeriön suostu
muksen hakemista. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön suostumuksesta säädetään 5 luvun 
4 §:ssä. Ministeriön suostumus vararahaston 
tai ylikurssirahaston alentamiseen tarvittai
siin silloin, kun alentamiseen tarvitaan osa
keyhtiölain 6 luvun mukaan rekisterivi
ranomaisen lupa. 

Pykälän 2 momentin mukaan keskinäisen 
vakuutusyhtiön ylikurssirahastoon sovelle
taan soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 12 
luvun 3 a §:n 1 momentissa säädetään. Kes
kinäisellä vakuutusyhtiöllä ei 10 luvun 5 §:n 
3 momentin mukaan ole sidottua omaa pää
omaa olevaa vararahastoa, joten osakeyh
tiölain 12 luvun 3 §:ää ei sovelleta keskinäi
siin vakuutusyhtiöihin. Keskinäisen vakuu
tusyhtiön ylikurssirahastoa saataisiin alentaa 
yhtiökokouksen päätöksellä vain vahvistetun 
taseen osoittaman tappion kattamiseksi, jol
lei tätä voida kattaa vapaalla omalla pää
omalla. Tämä vastaa lain takuupääomaa kos
kevaa sääntelyä. 

2 b §. Luvun uuteen 2 b §:ään ehdotetaan 
lisättäväksi osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:ää 
vastaava säännös voitonjakoa koskevasta 
päätöksenteosta sekä vakuutusosakeyhtiön 
vähemmistöosakkaiden oikeudesta vaatia 
vähimmäisosingon maksamista. 

Pykälän 1 momentti vastaa sisällöltään 
osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 1 momenttia, 
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jota aiemmin on sovellettu vakuutusyhtiöihin 
taustalakina. Sen mukaan voitonjaosta päät
tää yhtiökokous. Yhtiökokous saa päättää 
jaettavaksi hallituksen ehdottamaa tai hyväk
symää määrää enemmän vain sikäli, kuin se 
on 2 momentin tai yhtiöjärjestyksen mukaan 
siihen velvollinen. 

Pykälän 2 momentin säännöstä vähim
mäisosingosta sovelletaan vain vakuu
tusosakeyhtiöön. Keskinäistä vakuutusyhtiötä 
se ei koske. Säännös vastaa sisällöltään osa
keyhtiölain 12 luvun 4 §:n 2 momenttia. Sen 
mukaan jos vakuutusosakeyhtiössä osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kym
menesosa taikka yhtiöjärjestyksessä määrätty 
pienempi osa kaikista osakkeista, varsinai
sessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttä
mistä koskevan päätöksen tekoa sitä vaati
vat, voittona on jaettava vähintään puolet 
siitä, mitä tilikauden voitosta jää jäljelle sen 
jälkeen, kun siitä on vähennetty määrä, joka 
yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vara
rahastoon tai muutoin jätettävä jakamatta, 
sekä muut 2 §:ssä tarkoitetut määrät siltä 
osin kuin nämä ylittävät vapaat rahastot, 
ylikurssirahaston ja vararahaston. Voitonjako 
ei kuitenkaan saa ylittää 2 §:ssä säädettyä 
voitonjakokelpoisten varojen määrää, eikä 
osakkeenomistaja voi vaatia voittona jaetta
vaksi enempää kuin kahdeksan prosenttia 
yhtiön omasta pääomasta. 

Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään 
osakeyhtiölain 12 luvun 4 §:n 3 momenttia. 
Sen mukaan mitä 2 momentissa on sanottu 
taseen osoittaman voiton jakamisesta, on 
emoyhtiössä vastaavasti sovellettava konser
nitaseen mukaiseen voittoon. 

3 §. Osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n sään
nöstä laittomasti jaettujen varojen palautta
misesta ja palautuksessa syntyvän vajauksen 
täyttämisestä on aiemmin sovellettu vakuu
tusyhtiöihin taustalakina. Nykyisin 3 §:ssä 
on säännös, jonka mukaan osakeyhtiölain 12 
luvun 5 § :ää on noudatettu soveltuvin osin 
myös, kun yhtiön varoja on jaettu osakkaille 
vakuutusta koskevien perusteiden vastaisesti. 

Luvun 3 §:ään ehdotetaan otettavaksi osa
keyhtiölain 12 luvun 5 §:ään viittaava sään
nös. Sen mukaan, jos yhtiön varoja on jaettu 
osakkaille vastoin tämän lain säännöksiä tai 
vastoin vakuutusta koskevia perusteita, on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyh
tiölain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. 

Osakeyhtiölain mukaan varojen jakamista 
koskevan päätöksen tekemiseen tai täytän
töönpanoon taikka päätöksen perusteena ole-

van virheellisen taseen laatimiseen tai vah
vistamiseen osallistuneet ovat yhteisvastuus
sa varojen palauttamisen jälkeisen vajauksen 
täyttämisestä osakeyhtiölain 15 luvun 1, 3 ja 
4 §:n sekä tilintarkastuslain 44 §:n vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevien säännös
ten mukaisesti. Tämän vuoksi pykälässä eh
dotetaan säädettäväksi, että sanotun yhteis
vastuun osalta noudatetaan myös 17 luvun 
1 §:n säännöksiä, jotka koskevat muun 
muassa vakuutusyhtiölakia rikkomalla aiheu
tettua vahinkoa. 

5 §.Voimassa olevan lain mukaan rahalai
nan antamista vakuutusyhtiön tai vakuu
tusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön halli
tuksen tai hallintoneuvoston jäsenelle ja toi
mitusjohtajalle sekä näiden laissa lähemmin 
määritellyille sukulaisille on rajoitettu. Myös 
vakuuden antamista edellä mainitun henkilön 
velvoitteesta on rajoitettu. 

Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että luotonantoa hallintoelinten jäsenten si
vusukulaisille ei enää rajoitettaisi. Toisaalta 
nykyisestä laista poiketen rajoitettaisiin raha
lainan antamista sellaisen yhteisön tai sääti
ön hallintoelinten jäsenille ja tilintarkastajil
le, jolla on osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:n 
2-4 momentissa tarkoitettu määräysvalta 
vakuutusyhtiöön. Koska luotonanto kuuluu 
vakuutusyhtiön normaaliin toimintaan, ei ole 
tarpeen rajoittaa vakuutusyhtiön luotonantoa 
ehdotettua laajemmin. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiö saisi 
antaa rahalainan osakeyhtiölain 1 luvun 
4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuille 
henkilöille vain 2 §:ssä tarkoitettujen voiton
jakokelpoisten varojen rajoissa. Mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettuja henkilöitä ovat 
yhtiön sekä mainitun lainkohdan 1 kohdassa 
tarkoitetun yhtiön toimitusjohtaja, hallituk
sen jäsen, hallintoneuvoston jäsen sekä tilin
tarkastaja sekä siinä tarkoitetussa yhteisössä 
tai säätiössä vastaavassa asemassa oleva 
henkilö. 

Kuten nykyisinkin tässä tarkoitettu lai
nanauto edellyttää lisäksi, että lainalla on ta
kaus, jonka on antanut ETA-valtiossa toimi
luvan saanut talletuspankki, tai muu turvaa
va vakuus. 

Rahalainan antamista koskevat rajoitukset 
koskisivat myös lainanautoa edellä tarkoite
tun henkilön aviopuolisolle tai häneen avio
liitonomaisessa suhteessa olevalle henkilölle, 
henkilön ja hänen aviopuolisonsa tai häneen 
avioliitonomaisessa suhteessa olevan henki
lön etenevässä tai takenevassa polvessa ole-



HE 18/1997 vp 33 

valle sukulaiselle sekä mainittujen henkilöi
den aviopuolisoille tai heihin avioliitonomai
sessa suhteessa oleville henkilöille. Voimas
sa olevaan lakiin verrattuna sukulaispiiriä 
rajattaisiin siis siten, että siihen kuuluisivat 
vain henkilön sekä henkilön avio- tai avo
puolison sukulaiset etenevässä ja ta
kenevassa polvessa sekä näiden avio- tai 
avopuolisot. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin osakeyh
tiölain 12 luvun 7 §:n 3 momenttia vastaava 
säännös. Sen mukaan yhtiö ei saa antaa ra
halainaa tai muita yhtiön varoja käytettäväk
si siihen tarkoitukseen, että varojen saaja tai 
tämän osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:ssä tarkoi
tettuun lähipiiriin kuuluva hankkisi varoilla 
yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toi
sen yhteisön osakkeita taikka takuu-, jäsen
tai yhtiöosuuksia. 

Pykälän 3 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sen 2 momentin säännöstä vastaava säännös. 
Sen sisältö muutettaisiin kuitenkin vastaa
maan osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n 4 mo
menttia. Sen mukaan hallituksen pöytäkir
jaan tai tase-erittelyihin sisällytettävään luet
teloon on erikseen merkittävä jokainen 1 
momentissa tarkoitettu laina. Merkinnästä on 
käytävä ilmi velallisen nimi, lainan ehdot ja 
annetut vakuudet. 

Pykälän 4 momentti vastaa osakeyhtiölain 
12 luvun 7 § :n 5 momenttia. Mitä tässä py
kälässä on säädetty, ei sen mukaan sovellet
taisi sellaisen rahalainan antamiseen, josta 
säädetään henkilöstörahastolain (814/1989) 
23 § :ssä. Tällaisen rahalainan saa kuitenkin 
antaa vain 2 §:ssä tarkoitettujen voitonjako
kelpoisten varojen rajoissa. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yhdenmukaisesti voimassa olevan lain 
sekä osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n 6 mo
mentin kanssa, että rahalainan antamista 
koskevat tässä pykälässä säädetyt rajoitukset 
koskisivat vastaavasti vakuuden antamista 
pykälässä tarkoitetun henkilön velvoitteesta. 
Tällaista vakuudenantoa koskevat lisäksi 1 
luvun 4 a §:ssä säädetyt rajoitukset. Käytän
nössä tässä momentissa tarkoitetun vakuuden 
antaminen edellyttää sosiaali- ja terveysmi
nisteriön 1 luvun 4 a § :n 2 momentin perus
teella antamaa lupaa. 

5 a §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 a §, joka vastaa osakeyhtiölain 12 luvun 
8 § :ää. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
laittomasti jaettujen varojen palauttamista 
koskevaa osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 
säännöstä sovellettavaksi soveltuvin osin, jos 
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yhtiö on antanut rahalainan tai varoja käytet
täväksi vastoin 5 §:n säännöksiä. Lisäksi 
olisi noudatettava, mitä luvun 3 §:ssä sääde
tään päätökseen osallisten yhteisvastuusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan sellaisen 
henkilön, jonka velvoitteesta yhtiö on anta
nut vakuuden vastoin 5 §:n säännöksiä, on 
huolehdittava siitä, että vakuus heti vapaute
taan, tai korvattava yhtiölle vakuuden arvo. 
Korvattavalle määrälle on maksettava osa
keyhtiölain 12 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu korko. Syntyvän vajauksen täyt
tämiseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 12 
luvun 5 §:n 2 momentissa ja luvun 3 §:ssä 
säädetään. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiön on 
perittävä rahalainoja tai vakuuksia takaisin 
siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu määrä 
ylittää yhtiön voitonjakokelpoisten varojen 
määrän, jos yhtiön 2 §:ssä tarkoitetut voiton
jakokelpoiset varat ovat vähentyneet siten, 
että yhtiö ei saisi 5 §:n mukaan antaa raha
lainaa tai vakuutta. 

14 luku. Vakuutusyhtiöiden valvonta 

4 §. Pykälässä käytetty termi "sivuyhtiö" 
on muutettu "tytäryhteisöksi". Pykälään ei 
ehdoteta muita muutoksia. 

10 §. Pykälässä säädetään päätöksistä ja 
määräyksistä, jotka voidaan panna täytän
töön valituksesta huolimatta. Niihin ehdote
taan lisättäväksi 15 luvun 3, 11 ja 21 §:n 
nojalla annettavat sosiaali- ja terveysministe
riön määräykset. Nämä koskevat selvitys
miehen määräämistä, erityisen selvityspesän 
erottamista ja toimitusmiehen määräämistä 
hoitamaan erityistä selvityspesää. Jos maini
tuissa tapauksissa määräystä ei voitaisi pan
na heti täytäntöön, asian käsittely saattaisi 
viivästyä siten, että vakuutuksenottajien ja 
vakuutettujen edut vaarantuvat. Korkeimmal
la hallinto-oikeudella on kuitenkin mahdolli
suus kieltää hallintolainkäyttölain (586/1996) 
32 §:n 1 momentin nojalla päätöksen täytän
töönpano tai määrätä se keskeytettäväksi, jos 
valitus on tehty. 

15 luku. Selvitystila ja purkaminen 

1 §. Pykälän 4 momentissa säädetään va
kuutusyhtiön yhtiökokouksessa noudatetta
vista määräenemmistöistä tehtäessä päätöstä 
yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että määrä
enemmistöt lasketaan annetuista äänistä eikä 
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edustetusta äänimäärästä. Ehdotuksessa halu
taan täsmentää lakia siten, että äänet laske
taan ottaen huomioon 8 luvun 5 §:n rajoi
tukset eli annetuista äänistä. 

Lisäksi ehdotetaan, että vakuutusosakeyh
tiössä säännöksessä mainittu kahden kol
masosan enemmistö laskettaisiin annettujen 
äänien ohella kokouksessa edustetuista osak
keista. Tällä on haluttu yhdenmukaistaa va
kuutusosakeyhtiön yhtiökokouksen päätök
sentekoa koskevia säännöksiä. Lisäksi va
kuutusosakeyhtiöiden osalta ehdotetaan osa
keyhtiölakiin tehtyjä muutoksia vastaavat 
säännöksiä osakelajikohtaisesta äänestykses
tä. Säännös vastaa tältä osin osakeyhtiölain 
13 luvun 1 §:n 2 momentin säännöstä. 

Pykälän 4 momentin mukaan vakuutusyh
tiön yhtiökokouksen päätös yhtiön asettami
sesta selvitystilaan ja sen purkamisesta 2 
momentin tarkoittamassa tilanteessa on päte
vä, jos osakkaat, joilla on enemmän kuin 
puolet annetuista äänistä, ovat sitä kannatta
neet tai, äänten mennessä tasan, jos puheen
johtaja on siihen yhtynyt. Muussa tapaukses
sa on päätös pätevä vain, jos sitä ovat kan
nattaneet ne, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty suu
rempi osa kokouksessa annetuista äänistä ja 
vakuutusosakeyhtiössä vähintään kaksi kol
masosaa annetuista äänistä ja kokouksessa 
edustetuista osakkeista. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa, jos vakuutusosakeyhtiössä on 
erilajisia äänioikeuden tuottavia osakkeita, 
päätökseen vaaditaan lisäksi niiden osak
keenomistajien kannatus, joilla on vähintään 
kaksi kolmasosaa kunkin osakelajin kokouk
sessa edustetuista osakkeista. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 
momentti, jonka mukaan kutsussa selvitysti
laan asettamista käsittelevään yhtiökokouk
seen on mainittava päätösehdotuksen pää
asiallinen sisältö. Ehdotus liitteineen on pi
dettävä vakuutusyhtiön pääkonttorissa osak
kaiden nähtävänä vähintään viikon ajan en
nen yhtiökokousta ja viipymättä lähetettävä 
osakkaalle, joka sitä pyytää sekä asetettava 
nähtäväksi yhtiökokouksessa. Jos ehdotetaan 
vakuutusyhtiön vapaaehtoista selvitystilaan 
asettamista ja purkamista, kokouskutsu on 
toimitettava viimeistään kuukautta ennen 
yhtiökokousta tai 8 luvun 1 a §n 2 momen
tin mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Ehdotus vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 
1 § :n 4 momenttia. 

2 §.Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että aika, jonka kuluessa 

selvitystilauhkaa käsittelevä yhtiökokous on 
pidettävä, alkaisi kulua tilinpäätöksen laati
misesta eikä siitä, kun tilintarkastajat ovat 
antaneet lausuntonsa. Säännös on haluttu 
yhdenmukaistaa tältä osin osakeyhtiölain 13 
luvun 2 §:n 1 momentin vastaavan säännök
sen kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos 1 mo
mentissa tarkoitettu tilinpäätös osoittaa, ettei 
vakuutusyhtiö täytä 1 momentissa mainittu
ja, toimintapääomalle tai omalle pääomalle 
11 luvussa asetettuja vaatimuksia, on pidet
tävä yhtiökokous kahden kuukauden kulues
sa tilinpäätöksen laatimisesta. Kutsusta yh
tiökokoukseen on hallituksen annettava tieto 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 
momentti, jonka mukaan hallituksen pää
tösehdotukseen on liitettävä tässä pykälässä 
tarkoitettu tilinpäätös ja sitä koskeva tilintar
kastajan lausunto. Säännös vastaa osakeyh
tiölain 13 luvun 2 §:n 4 momentin säännös
tä. 

3 §.Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että ministeriön olisi määrät
tävä yksi tai useampia selvitysmiehiä heti, 
kun yhtiön toimilupa on peruutettu. Voimas
sa olevan lain mukaan tämä tapahtuu vasta, 
kun toimiluvan peruuttamista koskeva päätös 
on saanut lainvoiman. 

4 §. Pykälään ehdotetaan lisäystä, jonka 
mukaan yhtiökokous voi päättää myös yh
tiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman 
korottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta 
sekä vaihtovelkakirjalainan ja pääomalainan 
ottamisesta tämän lain säännöksiä noudatta
en, jos se on tarpeen selvitystilan lopettami
seksi ja toiminnan jatkamiseksi. Säännös 
vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 § :n sään
nöstä. 

5 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi osa
keyhtiölain 13 luvun 8 §:n säännöstä vastaa
vat maininnat myös konsernitilinpäätöksen 
laatimisvelvollisuudesta, kun yhtiö on asetet
tu selvitystilaan. Samoin 1 momentin viit
taussäännös tilintarkastuskertomusta koske
viin säännöksiin ehdotetaan korvattavaksi 
viittauksena tilintarkastusta koskeviin sään
nöksiin. 

Pykälän 1 momentin mukaan kun yhtiö on 
asetettu selvitystilaan, hallituksen ja toimi
tusjohtajan on viivytyksettä laadittava tilin
päätös ja konsernitilinpäätös siltä selvitysti
laa edeltävältä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei 
vielä ole esitetty yhtiökokouksessa. Tämä 
tilinpäätös on mahdollisimman pian esitet-
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tävä yhtiökokouksessa. Soveltuvin osin on 
noudatettava, mitä edellä säädetään tilinpää
töksestä ja tilintarkastuksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos 1 mo
mentissa tarkoitettu aika käsittää myös edel
lisen tilikauden, on tältä tilikaudelta annetta
va erillinen tilinpäätös ja konsernitilinpäätös. 

8 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi mai
ninta selvitysmiesten velvollisuudesta laatia 
myös konsernitilinpäätös kultakin tilikaudel
ta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 13 luvun 
11 § :n vastaavaa säännöstä. 

10 §. Pykälän nykyisen sanamuodon mu
kaan 10 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 
3 a §:ssä tarkoitettu omaisuus kuuluu erityi
seen selvityspesään. Viittaus 1 0 luvun 3 § :n 
2 momenttiin on virheellinen. Viittaus ehdo
tetaan korjattavaksi 10 luvun 3 §:n 5 ja 6 
momentiksi. 

12-14 §. Pykäliin ehdotetaan teknisiä 
muutoksia. Vakuutuskannan luovuttamista 
koskevat pykäläviittaukset muutetaan ehdo
tettujen uusien säännösten mukaisiksi sekä 
maininnat vakuutuskannan luovuttamista 
koskevasta sopimuksesta korvataan omaksu
tun uuden terminologian mukaisesti termillä 
vakuutuskannan luovuttamista koskeva suun
nitelma. 

16 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
teknisluonteista muutosta. Viittaus osakeyh
tiölain 15 luvun 6 §:ään poistetaan, koska 
vastaava säännös on ehdotettu kirjoitettavak
si 17 luvun 3 §:ään, johon ehdotetussa sään
nöksessä viitataan. 

16 luku. Sulautuminen ja 
vähemmistöosakkeiden lunastus 

Sulautumisen määritelmä ja edellytykset 

Voimassa olevassa 16 luvussa säädetään 
sulautumisesta ja vakuutuskannan luovutta
misesta. Lukua ehdotetaan muutettavaksi ja 
sen säännöksiä yhdenmukaistettaviksi sulau
tumista ja vähemmistöosakkeiden lunastusta 
koskevan osakeyhtiölain 14 luvun säännös
ten kanssa. Tämä merkitsee, että lukua muu
tetaan suurelta osin. Samalla luvun vakuu
tuskannan luovuttamista koskevat säännökset 
siirretään uuteen 16 a lukuun. Tällä pyritään 
selkeyttämään vakuutuskannan luovuttamista 
koskevia säännöksiä. Sulautumista ja vakuu
tuskannan luovuttamista koskevat menettelyt 
on kuitenkin pyritty säilyttämään edelleen 
mahdollisimman yhdenmukaisina. 

1 §. Pykälässä säädetään sulautumisen 

määritelmästä. Se vastaa paaosin osakeyh
tiölain 14 luvun 1 §:ssä olevaa määritelmää. 
Keskinäisen vakuutusyhtiön erityisluonteesta 
johtuen keskinäistä vakuutusyhtiötä koskevat 
vastikesäännökset poikkeavat kuitenkin jon
kin verran vakuutusosakeyhtiöitä koskevista 
säännöksistä. 

Voimassa olevan lain tavoin vakuutusyhtiö 
voi ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan 
sulautua toiseen vakuutusyhtiöön siten, että 
sulautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä muut 
varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä 
vastaanottavalle yhtiölle. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sulautu
misvastikkeen laadusta, kun vastaanottava 
yhtiö on vakuutusosakeyhtiö. Jos vastaanot
tava yhtiö on vakuutusosakeyhtiö, on sulau
tuvan yhtiön osakkaille annettava sulautumi
sesta vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön 
osakkeita, rahaa, muuta omaisuutta tai si
toumuksia. Säännös koskee myös keskinäi
sen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaosak
kaita sekä takuuosuuden omistajia, jos kes
kinäinen vakuutusyhtiö on sulautuvana yh
tiönä. Jos äänioikeuden tuottavan osakkeen 
omistajalle tarjotaan vastikkeeksi muuta kuin 
vastaanottavan yhtiön vastaavia osakkeita, 
hänellä on kuitenkin oikeus saada tällaisen 
vastikkeen sijasta rahakorvaus, jollei yh
tiöjärjestyksessä ole muuta määrätty. Tämä 
säännös soveltuu vain, jos sekä sulautuva 
että vastaanottava yhtiö ovat vakuutus
osakeyhtiöitä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään sulautu
misvastikkeen laadusta, kun vastaanottava 
yhtiö on keskinäinen yhtiö. Säännös ei mer
kittävästi eroa voimassa olevista säännöksis
tä. Jos vastaanottava yhtiö on keskinäinen 
vakuutusyhtiö, sulautumissuunnite1massa on 
mainittava, mitä on sovittu sulautuvan yhti
ön osakkaiden osakkuudesta vastaanottavas
sa yhtiössä, sekä muu mahdollinen sulautu
misesta annettava vastike. 

Pykälän 4 momentissa säädetään osakeyh
tiölain 14 luvun 1 §:n 2 momenttia vastaa
valla tavalla, että sulautuminen voi tapahtua 
joko siten, että vastaanottava yhtiö ja yksi 
tai useampi sulautuva yhtiö sulautuvat (ab
sorptiosulautuminen), tai siten, että vähin
tään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuvat pe
rustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön 
(kombinaatiosulautuminen). 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan tytäryh
tiösulautumisen määritelmää. Sen mukaan 
tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan absorp
tiosulautumista, jossa vastaanottava yhtiö 
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omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osakkeet. 
2 §.Pykälässä säädetään osakeyhtiölain 14 

luvun 2 § :ää vastaavalla tavalla, että sulautu
minen voidaan toteuttaa, vaikka sulautuva 
yhtiö on asetettu selvitystilaan, jollei yhtiön 
omaisuutta ole ryhdytty jakamaan osakkaille. 

3 §.Pykälässä säädetään sulautuvan yhtiön 
antaman vaihtovelkakirjan, optio-oikeuden ja 
muun osakkeen- tai takuuosuudenomistajan 
oikeuteen rinnastettavan oikeuden haltijan 
asemasta sulautumisessa. Pykälä vastaa osa
keyhtiölain 14 luvun 3 §:ää. 

Säännöksen mukaan sulautuvan yhtiön 
antama vaihtovelkakirja, optio-oikeus ja muu 
osakkeen- tai takuuosuudenomistajan oikeu
teen rinnastettava oikeus on lunastettava 
käyvästä hinnasta, jollei toisin ole sovittu. 

Sulautumissuunnitelma ja sen rekisteröinti 

4 §. Pykälässä säädetään sulautumissuun
nitelmasta, joka korvaa voimassa olevassa 
1 §:ssä tarkoitetun sulautumissopimuksen, ja 
luetellaan ne sulautumiseen liittyvät seikat, 
selvitykset ja sulautumisen täytäntöönpanoa 
koskevat ehdotukset, joista on mainittava 
sulautumissuunnitelmassa. Pykälä vastaa 
sisällöltään suurimmalta osin osakeyhtiölain 
14 luvun 4 §:ää keskinäistä vakuutusyhtiötä 
koskevin lisäyksin. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautumi
seen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on 
laadittava kirjallinen, päivätty ja allekirjoi
tettu sulautumissuunnitelma. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumis
suunnitelmassa on oltava sen lisäksi, mitä 
1 §:n 3 momentissa säädetään: 

1) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja 
koti paikat, 

2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas
taanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutok
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo
tus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä 
ja siitä, miten perustettavan yhtiön hallituk
sen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintar
kastajat valitaan, 

3) ehdotus vastikkeesta sulautuvan yhtiön 
osakkaille ja 3 §: ssä tarkoitetun oikeuden 
haltijalle, 

4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat 
voivat vastustaa 14 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämistä, 

5) selvitys sulautuvan yhtiön ja sen tytä
ryhteisön omistamista vastaanottavan yhtiön 
ja sen emoyhtiön osakkeista tai takuuosuuk-

sista, osakkeiden tai takuuosuuksien luku
määrä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja tasee
seen merkitty hankintameno osake- tai ta
kuuosuuslajeittain, 

6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik
keen suorittamiseksi tarvittavasta uusmerkin
nästä, optio-oikeuksien antamisesta, vaihto
velkakirjalainan ottamisesta ja omien osak
keiden tai takuuosuuksien luovuttamisesta 
sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osake- tai takuupää
omasta, 

7) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja 
muista ehdoista, 

8) selvitys sulautumiseen osallistuvan yhti
ön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenelle, 
toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja riippu
mattomana asiantuntijana toimivalle Keskus
kauppakamarin hyväksymälle tilintarkastaj al
le annettavista erityisistä eduista ja oikeuk
sista, 

9) selvitys sulautumisen syystä sekä perus
teista, joiden mukaan vastike määritetään, ja 
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongel
mista sekä 

1 0) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon 
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta. 

Pykälän 3 momentin mukaan 6 kohdassa 
tarkoitettuihin ehdotuksiin sovelletaan sovel
tuvin osin 4 luvun säännöksiä uusmerkinnäs
tä, optio-oikeuksien antamisesta ja vaihtovel
kakirjalainan ottamisesta sekä 6 luvun sään
nöksiä omien osakkeiden tai takuuosuuksien 
luovuttamisesta, jollei tässä luvussa muuta 
säädetä. 

Pykälän 4 momentin mukaan sulautu
missuunnitelmassa ei tarvita 2 momentin 9 
kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos kaikki 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osak
kaat sekä sosiaali- ja terveysministeriö suos
tuvat siihen, että selvitystä ei laadita. Sosi
aali- ja terveysministeriö voisi jättää suostu
muksen antamatta, jos se esimerkiksi katsoo, 
että selvitys on tarpeen arvioitaessa edelly
tyksiä 13 § :n mukaisen suostumuksen anta
miselle. 

Pykälän 5 momentissa säädetään selvyy
den vuoksi, että tytäryhtiösulautumiseen ei 
sovelleta 2 momentin 3, 6 ja 7 kohdan sään
nöksiä eikä 9 kohdan säännöksiä vastikkeen 
määrittämistä ja arvostusongelmia koskevas
ta selvityksestä. Tietojen antaminen ei ole 
tarpeen, koska tytäryhtiösulautumisessa ei 
anneta vastiketta. 

5 §. Pykälän mukaan sulautumiseen osal
listuvien yhtiöiden on ilmoitettava sulautu-
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missuunnitelma rekisteröitäväksi kuukauden 
kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. 
Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee 
emoyhtiö. Sulautuminen raukeaa, jos ilmoi
tusta ei tehdä määräajassa tai rekisteröimi
nen evätään. Säännös vastaa sisällöltään osa
keyhtiölain 14 luvun 5 §:n säännöstä. 

Sulautum issuunnitelm an liitteet 

6 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lausunnosta, jonka yksi tai useampi riippu
mattomana asiantuntijana toimiva Keskus
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
antaa sulautumissuunnitelmasta sekä siitä, 
vaarantuuko vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksu. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhden tai 
useamman riippumattomana asiantuntijana 
toimivan Keskuskauppakamarin hyväksymän 
tilintarkastajan on annettava sulautumissuun
nitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen 
osallistuvalle yhtiölle. Lausunnossa on arvi
oitava, annetaanko sulautumissuunnitelmassa 
oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat 
omiaan olennaisesti vaikuttamaan sulautumi
sen syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän 
omaisuuden sekä vastikkeen arvon ja jaon 
arviointiin. 

Luvun 13-15 § :ssä tarkoitettuun velko
jainsuojamenettelyyn liittyen Vastaanottavalie 
yhtiölle annettavassa lausunnossa on erik
seen mainittava, onko sulautuminen omiaan 
vaaraotamaan yhtiön velkojen maksun. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. Pykälän 1 mo
mentin säännös vastaa osakeyhtiölain 14 
luvun 6 §:n 1 momentin säännöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumi
seen osallistuvien yhtiöiden kaikkien osak
kaiden sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumuksella lausunto voidaan antaa vain 
vastaanottavalle yhtiölle uusmerkinnän mak
suksi siirtyvästä omaisuudesta ja vastaanotta
van yhtiön velkojen maksun vaarantumises
ta. Säännös vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 
6 §:n 2 momenttia. Säännöksen soveltami
nen edellyttää kuitenkin ministeriön suostu
musta, koska täydellinen lausunto voi olla 
tarpeen arvioitaessa edellytyksiä 13 §:n mu
kaisen suostumuksen antamiselle. Säännös 
soveltunee käytännössä vain yhtiöihin, joissa 
osakasmäärä on vähäinen. 

Luvun 8 §:n mukaan vastaanottavassa yh
tiössä sulautumisesta päättää aina yhtiöko-

kous. Pykälän 3 momentin soveltamisala on 
tämän vuoksi suppeampi kuin osakeyhtiölain 
14 luvun 6 §:n 3 momentin säännöksen. Py
kälän 3 momentin mukaan tytäryhtiösulautu
misessa riittää, että lausunto annetaan vas
taanottavan yhtiön velkojen maksun vaaran
tumisesta, sulautumisen syystä ja yhtiölle 
siirtyvästä omaisuudesta. 

7 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sulautumissuunnitelmaan liitteenä annettavis
ta sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden toi
minnan tulosta ja taloudellista asemaa kos
kevista selvityksistä ja niiden oikeellisuuden 
varmistamiseksi vaadittavista lausunnoista. 
Pykälä vastaa sisällöltään pääosin osakeyh
tiölain 14 luvun 7 §:ää. Pykälän 7 kohdan 
mukaan sulautumissuunnitelmaan on lisäksi 
liitettävä mahdolliset sosiaali- ja terveysmi
nisteriön 4 §:n 4 momentin tai 6 §:n nojalla 
antamat suostumukset. 

Pykälän mukaan sulautumissuunnitelmaan 
on liitettävä kunkin sulautumiseen osallistu
van yhtiön osalta: 

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää
töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä, 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen 
mennessä yli kuusi kuukautta, jäljennös väli
tilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuu
kautta vanhempi ja joka on laadittu ja tar
kastettu noudattaen soveltuvin osin tilinpää
töstä koskevia säännöksiä ja määräyksiä, 

3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl
keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen, 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeen sattuneista yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta, 

6) 6 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis
suunnitelmasta ja 

7) 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitetut sosiaali- ja terveysministeri
ön suostumukset. 

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen 

8 §. Pykälän 1 momentin mukaan sulautu
vassa yhtiössä sulautumisesta päättää yh
tiökokous. Voimassa olevasta laista poiketen 
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tytäryhtiösulautumisessa sulautumisesta voisi 
kuitenkin päättää sulautuvan yhtiön hallitus. 
Säännös vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 
8 § :n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan vastaanotta
vassa yhtiössä sulautumisesta on aina päätet
tävä yhtiökokouksessa. Säännös poikkeaa 
osakeyhtiölain 14 luvun 8 §:n 2 momentin 
säännöksestä, jonka mukaan yhtiön hallitus 
voi päättää sulautumisesta, jolleivät vähin
tään viisi sadasosaa yhtiön osakkeista omis
tavat osakkeenomistajat vaadi asian käsitte
lyä yhtiökokouksessa. 

Sulautuminen voi merkittävällä tavalla vai
kuttaa vastaanottavan yhtiön taloudelliseen 
asemaan, ja tätä kautta sen osakkaiden ja 
vakuutuksenottaj ien etuihin. Keskinäisessä 
vakuutusyhtiössä vakuutuksenottajat ovat 
pääsääntöisesti myös yhtiön osakkaita, ja 
myös heillä tulisi olla oikeus vaatia, että 
sulautumisesta päätetään yhtiökokouksessa. 
Osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:n 3 momentissa 
säädetty menettely, jossa vastaanottavan yh
tiön on ilmoitettava sulautumissuunnitelmas
ta osakkaille, jotta nämä voisivat vaatia su
lautumisen käsittelemistä yhtiökokouksessa, 
voisi käytännössä olla vakuutusyhtiöissä 
melko työläs. Tämän vuoksi ja koska pää
töksen merkittävyyden vuoksi on tarkoituk
senmukaista, että voimassa olevan lain ta
voin yhtiökokous yhtiön ylimpänä päättävä
nä elimenä päättäisi sulautumisesta, ehdote
taan, että vastaanottavassa yhtiössä sulautu
misesta on aina päätettävä yhtiökokouksessa. 

9 §. Pykälässä säädetään sulautumissuun
nitelman hyväksymistä varten kutsuttavan 
yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Pykälä 
vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:n 1 ja 2 
momenttia. 

Kutsu sulautumisesta päättävään yhtiöko
koukseen voidaan pykälän 1 momentin mu
kaan toimittaa sulautumissuunnitelman kaup
parekisteriin merkitsemisen ja kuuluttamisen 
jälkeen. Yhtiökokouksen koollekutsumisen 
aika on enintään kaksi kuukautta ja vähim
mäisaika, jollei yhtiöjärjestyksessä ole mää
rätty pitempää aikaa, kuukausi. Kokouskut
suun on otettava sulautumissuunnitelman 
pääasiallinen sisältö. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sulautu
missuunnitelman ja sen liitteiden nähtävillä
pidosta. Ne on pidettävä osakkaiden nähtä
vänä vähintään kuukauden ajan ennen yh
tiökokousta kunkin sulautumiseen osallistu
van yhtiön pääkonttorissa. Osakkaalle, joka 
sitä pyytää, on viivytyksettä lähetettävä jäl-

jennös suunnitelmasta. Suunnitelman on 
myös oltava nähtävänä yhtiökokouksessa. 

10 §. Pykälässä ehdotetaan säännöksiä su
lautumispäätökseen vaadittavasta maara
enemmistöstä sekä sulautumissuunnitelman 
muuttamisesta ja muutoksen rekisteröinnistä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi sulautumisen hyväksymiseen tarvitta
vista määräenemmistöistä. Jos sulautuva yh
tiö on vakuutusosakeyhtiö, jossa on erilajisia 
osakkeita, noudatetaan siinä osakelajikoh
taista äänestystä koskevia sääntöjä. Sen si
jaan keskinäisessä yhtiössä ei sovelleta ta
kuuosuuslajikohtaista äänestystä. Takuu
osuuslajikohtainen äänestys voisi johtaa kes
kinäisessä yhtiössä siihen, että vähämerki
tyksellisenkin takuuosuuslajin takuuosuuden
omistajilla olisi mahdollisuus estää sulautu
minen vakuutuksenottajaosakkaiden kanna
tuksesta huolimatta. Tämä antaisi takuuosuu
denomistajien äänille liian suuren merkityk
sen vakuutuksenottajiin nähden. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan siis, että 
yhtiökokouksen päätös sulautumisesta on 
tehtävä 8 luvun 10 §:n mukaisesti. 

Jos sulautuvassa vakuutusosakeyhtiössä on 
erilajisia äänioikeuden tuottavia osakkeita, 
päätökseen vaaditaan sulautuvassa yhtiössä 
lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatus, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kunkin 
osakelajin kokouksessa edustetuista osak
keista. 

Vakuutusosakeyhtiöiden osalta säännös 
vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 10 § :n 1 mo
menttia. 

Jos sulautumissuunnitelmaa ei hyväksytä 
muutoksitta kaikissa sulautumiseen osallis
tuvissa yhtiöissä, sulautuminen pykälän 2 
momentin mukaan raukeaa. Sulautuvan yhti
ön yhtiökokous voi kuitenkin muuttaa sulau
tumissuunnitelman määräystä vastikkeen 
jakamisesta yhtiön osakkaiden kesken. Muu
toksesta on viipymättä ilmoitettava muiden 
sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden halli
tuksille sekä yhtiön osakkaille siten kuin 
kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Säännös 
vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 10 § :n 2 mo
menttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiökokouk
sen päätös sulautumissuunnitelman hylkää
misestä on viipymättä ilmoitettava rekiste
röitäväksi. Säännös vastaa tältä osin osa
keyhtiölain 14 luvun 10 §:n 3 momenttia. 
Sulautuvan yhtiön on ilmoitettava sulautu
missuunnitelman muutos rekisteröitäväksi 
viimeistään haettaessa 13 §:ssä tarkoitettua 
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sosiaali- ja terveysministeriön suostumusta. 
11 §.Pykälän mukaan kombinaatiosulautu

misessa sulautumissuunnitelma korvaa pe
rustettavan yhtiön perustamiskirjan ja sulau
tumisesta päättävän yhtiökokouksen on 
myös valittava vastaanottavan yhtiön johto 
ja tilintarkastajat, jollei sulautumissuunnitel
massa muuta määrätä. Ehdotus vastaa osa
keyhtiölain 14 luvun 11 §:ää, mutta poikke
aa voimassa olevasta 2 §:n 2 momentista. 
Sen mukaan vastaanottavan yhtiön johto ja 
tilintarkastajat voidaan valita vasta, kun mi
nisteriö on antanut sulautumiseen suostu
muksen ja vahvistanut uuden yhtiön yh
tiöjärjestyksen. Tätä edellytystä ei ole enää 
tarpeen säilyttää. 

Oikeus vaatia lunastusta 

12 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sulautumispäätöstä vastustavan sulautuvan 
vakuutusosakeyhtiön osakkeenomistajan oi
keudesta vaatia lunastusta. Keskinäisen va
kuutusyhtiön vakuutuksenottajan osakkuus ei 
ole luovutuskelpoinen, ja säännöstä ei ehdo
teta sovellettavaksi keskinäisen vakuutusyh
tiöiden osakkaisiin. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautumis
päätöstä vastaan äänestäneen sulautuvan va
kuutusosakeyhtiön osakkeenomistajan oikeu
teen vaatia lunastusta sovelletaan, mitä osa
keyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 ja 2 momen
tissa säädetään. Mainitun säännöksen 2 mo
mentissa tarkoitettuun välimiesmenettelyyn 
sovelletaan kuitenkin osakeyhtiölain 16 lu
vun 5 §:n asemasta 18 luvun 2 b §:ää. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan osa
keyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 ja 2 moment
tia sovellettavaksi myös, jos 3 §:ssä tarkoite
tun oikeuden haltijalla on oikeus vaatia lu
nastusta. Lunastusvaatimus on kuitenkin toi
mitettava yhtiölle kuukauden kuluessa 
15 § :n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
lähettämisestä. Vaatimus välimiesmenettelyn 
aloittamisesta on annettava tiedoksi kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoituksen lähettämi
sestä. Momentti vastaa asiallisesti osakeyh
tiölain 14 luvun 12 § :n 3 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yksi
tyiseen vakuutusyhtiöön sulautumista koske
vaa päätöstä vastaan äänestäneen sulautuvan 
julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön takuu
osuuden omistajan oikeudesta vaatia takuu
osuutensa lunastamista. Ehdotuksen mukaan 
lunastusoikeuteen sovellettaisiin 18 a luvun 
2 § :n 4 momentin säännöksiä. 

Ministeriön suostumus 

13 §. Pykälässä säädetään sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumuksen hakemisesta 
sulautumissuunnitelmaan. Ehdotus sisältää 
eräitä muutoksia voimassa olevaan 3 §:ään. 

Kuten nykyisinkin yhtiöiden on pykälän 1 
momentin mukaan haettava kahden kuukau
den kuluessa sulautumissuunnitelman hyväk
symisestä sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus sulautumissuunnitelmaan ja vah
vistus sulautumisen vaatimalle yhtiöjärjes
tyksen muutokselle sekä, jos kysymys on 
kombinaatiosulautumisesta, uuden yhtiön 
yhtiöjärjestykselle. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan hake
musta koskevaa kuulutusmenettelyä muutet
tavaksi siten, että kuulutus annettaisiin vain 
sulautuvan yhtiön vakuutusvelkojille. Va
kuutusvelkojalla tarkoitetaan ehdotuksen 5 
luvun 4 §:n 3 momentin mukaan vakuutuk
senottajaa, vakuutettua sekä muita, joiden 
saaminen vakuutusyhtiöltä perustuu vakuu
tussopimukseen. Kuulutus on annettava 
myös vastaanottavan yhtiön vakuutusvelko
jille, jos sulautuminen voi vastaanottavalle 
yhtiölle annetun 6 §:ssä tarkoitetun lausun
non mukaan vaarantaa yhtiön velkojen mak
sun. Säännös on yhdenmukainen rekisterivi
ranomaisen velkojille antamaa kuuJutusta 
koskevan 15 §:n säännöksen kanssa, joka 
perustuu osakeyhtiölain 14 luvun 14 § :ään. 

Ministeriön ei tarvitsisi enää velvoittaa 
sulautuvaa yhtiötä antamaan tietoa kuulutuk
sesta yhtiön osakkaille. Sen sijaan moment
tiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan minis
teriön olisi velvoitettava sulautuva yhtiö vii
pymättä antamaan tieto kuulutuksesta aina
kin yhdessä sulautuvan yhtiön kotipaikan 
sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin sosi
aali- ja terveysministeriö tarvittaessa määrää. 
Mikäli ministeriö katsoo, että vakuutusvel
kojat eivät muuten saa riittävän tehokkaasti 
tietoa kuulutuksesta, ministeriö voi esimer
kiksi määrätä, että kuulutus olisi julkaistava 
useammissa sanomalehdissä tai toimitettava 
eritystapauksissa erikseen jokaiselle vakuu
tuksenottajalle, jonka osoite on yhtiön tie
dossa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
on annettava suostumuksensa, jollei 1 mo
mentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa va
kuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katso
ta vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä 
kehitystä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
oikeus liittää suostumuksen antamiseen eh-
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dot, joita sosiaali- ja terveysministeriö pitää 
tarpeellisena vakuutusten käsittämien etujen 
tai vakuutustoiminnan terveen kehityksen 
turvaamiseksi. Edellytykset suostumuksen 
antamiselle vastaavat voimassa olevan lain 
3 §:n 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi valitusoikeudesta ministeriön antamaan 
päätökseen. Valitusoikeus olisi sulautuvalla 
ja vastaanottavalla yhtiöllä sekä muistutuk
sentekijällä, joka katsoo sosiaali- ja terveys
ministeriön päätöksen Ioukkaavan oikeut
taan. Valitus tehtäisiin korkeimpaan hallin
to-oikeuteen, jonka olisi käsiteltävä valitus 
kiireellisenä. 

Pykälän 5 momentin mukaan sulautuminen 
on rauennut, jollei suostumusta ole määrä
ajassa haettu tai jos se on evätty ja epäämis
päätös on saanut lainvoiman. 

Lupa sulautumisen täytäntöönpanoon 

14 §. Pykälässä säädetään täytäntöön
panoluvan hakemisesta sulautumiseen. Me
nettely vastaa pääpiirteissään osakepääoman 
alentamisen yhteydessä noudatettavaa lupa
menettelyä, johon sovelletaan eräin rajauksin 
osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 §:n säännök
siä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautumisen 
täytäntöönpanoon tarvitaan rekisteriviran
omaisen lupa, jota yhtiöiden on haettava nel
jän kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö 
on antanut suostumuksensa sulautumissuun
nitelmaan. Tytäryhtiösulautumisessa luvan 
hakee emoyhtiö. Jos hakemusta ei tehdä 
määräajassa tai lupaa ei myönnetä, sulautu
minen raukeaa. Luvan myöntämisen edelly
tyksiin sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 6 
luvun 5 § :n 3 momentissa säädetään. Tältä 
osin ehdotus vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 
13 §:n 1 momenttia. Lisäksi säädettäisiin, 
ettei sanotussa pykälässä velkojalla kuiten
kaan tarkoiteta vakuutusvelkojaa. Vakuutus
velkojalla tarkoitetaan ehdotuksen 5 luvun 
4 §:n 3 momentin mukaan vakuutuksenotta
jaa, vakuutettua ja muita, joiden saaminen 
perustuu vakuutussopimukseen. Nämä eivät 
siten voisi vastustaa sulautumista rekisterivi
ranomaisessa. Tältä osin viitataan perustelui
hin, jotka on esitetty osakepääoman alenta
mismenettelyä koskevan ehdotuksen 5 luvun 
4 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että 
hakemukseen on liitettävä sulautumissuunni
telman liitteet sekä sulautumispäätökset. Su-

lautuvan vakuutusosakeyhtiön sulautumis
päätöstä koskevassa pöytäkirjassa tai sen 
otteessa on mainittava osakelajeittain, kuinka 
monen osakkeen osalta on tehty osakeyh
tiölain 14 luvun 12 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu varaus. Säännös vastaa osakeyhtiölain 
14 luvun 13 §:n 2 momenttia. Lisäksi hake
mukseen on liitettävä selvitys siitä, että sosi
aali- ja terveysministeriö on antanut suostu
muksen sulautumissuunnitelmaan. 

15 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sulautuvan yhtiön velkojille annettavasta 
kuulutuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
rekisteriviranomaisen on annettava kuulutus 
sulautuvan yhtiön velkojille sekä lisäksi vas
taanottavan yhtiön velkojille, jos sulautumi
nen on 6 §:ssä tarkoitetun lausunnon mu
kaan omiaan vaarantamaan yhtiön velkojen 
maksun. Kuulutukseen ja lupamenettelyyn 
sovelletaan muutoin, mitä osakeyhtiölain 6 
luvun 6 ja 7 § :ssä säädetään. Tältä osin mo
mentti vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 14 §:n 
1 momenttia. Lisäksi säädettäisiin yhdenmu
kaisesti luvun 14 §:n kanssa, ettei velkojalla 
tarkoiteta tässä vakuutusvelkojaa. 

Jos 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden haltijalla 
on oikeus vaatia lunastusta, kuulutuksessa 
on pykälän 2 momentin mukaan mainittava 
myös siitä ja miten oikeus lunastukseen on 
varattava. Yhtiön on lähetettävä myös oikeu
den haltijalle ilmoitus kuulutuksesta siten 
kuin osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n 2 momen
tissa säädetään. Säännös vastaa osakeyh
tiölain 14 luvun 14 §:n 2 momenttia. 

Rekisteriviranomaisen lupaa voidaan ha
kea, vaikka ministeriön antama päätös ei 
olisikaan lainvoimainen. Jotta vakuutusyh
tiön sulautuminen voitaisiin toteuttaa koh
tuullisessa ajassa, on lupaa voitava hakea jo 
ennen kuin ministeriön päätöksestä mahdol
lisesti tehdyt valitukset on ratkaistu. Pykälän 
3 momentin mukaan vakuutusyhtiön on kuu
lutuksessa viimeistään mainittuna määräpäi
vänä esitettävä rekisteriviranomaiselle selvi
tys siitä, että sosiaali-ja terveysministeriön 
antama suostumus on saanut lainvoiman. Jos 
ministeriön päätöksestä tehtyjä valituksia ei 
ole ehditty lainvoimaisella tavalla ratkaista 
kuulutusaikana, rekisteriviranomaisen on 
lykättävä hakemuksen käsittelyä. Ehdotuksen 
13 §:n 4 momentin mukaan korkeimman 
hallinto-oikeuden on käsiteltävä tässä tarkoi
tetut valitukset kiireellisinä. 
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Sulautumisen täytäntöönpanoja 
oikeusvaikutukset 

16 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sulautumisen täytäntöönpanon ilmoittamises
ta rekisteröitäväksi. Säännös vastaa pitkälti 
osakeyhtiölain 14 luvun 16 § :n säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhtiöiden on 
tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus su
lautumisen täytäntöönpanosta neljän kuukau
den kuluessa sitä koskevan luvan myöntämi
sestä tai sulautuminen raukeaa. Tytäryh
tiösulautumisessa ilmoituksen tekee emoyh
tiö. 

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus su
lautumisen täytäntöönpanosta korvaa absorp
tiosulautumisessa osakeyhtiölain 4 luvussa 
tarkoitetut rekisteri-ilmoitukset ja kombinaa
tiosulautumisessa tämän lain 2 luvun 
11 §:ssä tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. 
Muilta osin vastikkeen suorittamiseksi tarvit
tavan uusmerkinnän, optio-oikeuksien anta
misen ja vaihtovelkakirjalainan ottamisen 
rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin 
osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä ja vas
taanottavan yhtiön rekisteröintiin tämän lain 
2 luvun säännöksiä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että ilmoitukseen on liitettävä kunkin 
sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen 
jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus sekä ti
lintarkastajien todistus siitä, että sulautumi
sen rekisteröinnillä vastaanottava yhtiö saa 
täyden maksun määrästä, joka merkitään 
yhtiön omaan pääomaan vastikkeeksi annet
tavista osakkeista, takuuosuuksista, optio-oi
keuksista ja vaihtovelkakirjoista. 

Pykälän 4 momentin mukaan sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröintiin sovelletaan 
muilta osin, mitä osakeyhtiölain 14 luvun 
16 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään. 

17 §. Pykälässä säädettäisiin sulauturuis
päätöstä koskevasta osakeyhtiölain 9 luvun 
17 §:ssä tarkoitetusta mitättömyyskanteesta, 
johon sovellettaisiin osakeyhtiölain 14 luvun 
18 § :n säännöksiä soveltuvin osin. Mitättö
myyskanne olisi siten pantava vireille paa
säännöstä poiketen kuuden kuukauden ku
luessa yhtiökokouksen päätöksestä. Sulautu
minen peruuntuu, vaikka sulautuminen on 
rekisteröity, jos tuomioistuin toteaa lainvoi
maisella päätöksellään sulautumispäätöksen 
pätemättömäksi. 

18 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sulautumisen rekisteröinnin oikeusvaikutuk-
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sista. Pykälän 1, 2 ja 5 momentti vastaa si
sällöltään osakeyhtiölain 14 luvun 17 §:ää 
keskinäisen vakuutusyhtiön erityisluonteesta 
johtuvin täydennyksin. Lisäksi 5 momentissa 
on viitattu osakeyhtiölain sijasta vakuutusyh
tiölain vastaaviin säännöksiin. Pykälän 3 ja 
4 momentti sisältää voimassa olevan lain 
5 §:ään sisältyvät säännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan sulautuvan 
yhtiön vakuutuskanta sekä muut varat ja 
velat, lukuun ottamatta osakeyhtiölain 15 
luvun 1 ja 3 § :ään, tämän lain 17 luvun 
1 §:äänja tilintarkastuslain 44 §:ään perustu
vaa vaatimusta, siirtyvät selvitysmenettelyttä 
Vastaanottavalie yhtiölle, kun sulautumisen 
täytäntöönpano on rekisteröity. Samanaikai
sesti sulautuva yhtiö purkautuu. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautuvan 
yhtiön purkautuessa sen osakkaille syntyy 
oikeus vastikkeeseen ja heistä tulee vastaan
ottavan yhtiön osakkaita sulautumissuunni
telman mukaisesti. Samalla syntyy oikeus 
osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n mukaiseen 
lunastushintaan. Vastaanottavan tai sulautu
van yhtiön omistamat sulautuvan yhtiön 
osakkeet tai takuuosuudet eivät kuitenkaan 
tuota oikeutta vastikkeeseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan vakuutusyh
tiön sulauduttua toiseen vakuutusyhtiöön 
sulautuvan yhtiön vakuutuksenottajalla, joka 
ei ole myötävaikuttanut sulautumista koske
van päätöksen tekemiseen ja jolla ei ole va
kuutussopimuslain 12 §:n mukaista oikeutta 
irtisanoa vakuutus milloin tahansa, on oikeus 
kolmen kuukauden kuluessa vastaanottavan 
yhtiön hallituksen ilmoituksesta kirjallisesti 
irtisanoa vakuutussopimuksensa. 

Pykälän 4 momentin mukaan vastaanotta
van yhtiön hallituksen on ilmoitettava sulau
tumisesta kuukauden kuluessa sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröiruisestä kuulutta
maila siitä virallisessa lehdessä sekä ainakin 
yhdessä sulautuneen yhtiön kotipaikan sano
malehdessä sekä lisäksi siten kuin sosiaali
ja terveysministeriö tarvittaessa määrää. Il
moituksen tulee sisältää myös maininta va
kuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuu
tussopimuksensa. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan, että 
sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjoh
tajan on annettava sulautuvan yhtiön osak
kaiden kokouksessa lopputilitys. Se sisältää 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajal
ta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yh
tiökokouksessa, sekä selvityksen vastikkeen 
jaosta. Jos sulautuva yhtiö on keskinäinen 
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vakuutusyhtiö ja sillä on edustajisto, on lop
putilitys annettava edustajien kokoukselle. 

Lopputilityksen tarkastamiseen sovelletaan, 
mitä tilintarkastuksesta säädetään. Osakkai
den ja edustajien kokoukseen sovelletaan, 
mitä yhtiökokouksesta tai edustajistosta sää
detään. Vastikkeen jaon ja lopputilityksen 
moittimiseen, jako-osuuden nostamiseen se
kä selvityksen jatkamiseen sulautuvan yhtiön 
purkauduttua sovelletaan, mitä 15 luvun 
9 §:n 2 ja 3 momentissa ja, milloin on kysy
mys osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n tai ehdo
tetun 17 luvun 1 §:n mukaisesta kanteesta, 
mitä 15 luvun 16 §:n 2 momentissa ja 
19 § :ssä säädetään. Lopputilitys on ilmoitet
tava rekisteröitäväksi siten kuin osakeyh
tiölain 11 luvun 14 §:ssä säädetään. 

Vähemmistöosakkeiden lunastus 

19 §. Pykälässä säädetään vakuu
tusosakeyhtiön enemmistöosakkaan oikeu
desta ja velvollisuudesta lunastaa muiden 
osakkeenomistajien osakkeet. Säännöstä ei 
sovelleta keskinäisiin vakuutusyhtiöihin, 
joissa vakuutuksenottajien osakkuus on luo
vutuskelvoton. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusosakeyhtiön vähemmistöosakkeiden lunas
tukseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 14 
luvun 19-21 §:ssä säädetään osakkeenomis
tajan (lunastajan) oikeudesta lunastaa mui
den osakkeenomistajien osakkeet sekä osak
keenomistajan oikeudesta vaatia osakkeensa 
lunastusta. 

Muun osakeyhtiön sulautuminen 
vakuutusyhtiöön 

20 §. Pykälä sisältää säännökset muun 
osakeyhtiön sulautumisesta vakuutusyhtiöön. 
Tällaisella muulla osakeyhtiöllä tarkoitetaan 
osakeyhtiötä, joka ei ole vakuutusosakeyhtiö. 
Vastaavat säännökset ovat aiemmin sisälty
neet lain 7 ja 8 §:ään. Voimassa olevan lain 
7 §:n säännös vakuutusyhtiön kokonaan 
omistaman sivuyhtiön sulautumisesta yhtiöi
den hallitusten päätöksin kumoutuisi. Sulau
tumisesta päätettäisiin aina 8 § :n pääsäännön 
mukaisesti. 

Pykälän mukaan muun osakeyhtiön kuin 
vakuutusosakeyhtiön sulautuessa vakuu
tusosakeyhtiöön noudatetaan sulautumisessa 
soveltuvin osin tämän luvun säännöksiä lu
kuun ottamatta säännöksiä kombinaa
tiosulautumisesta sekä 13 §:n 2 momentin 

säännöstä ministeriön kuulutuksesta. Jos kui
tenkin tilintarkastajien sulautumissuunnitel
masta vastaanottavalle yhtiölle antaman lau
sunnon mukaan sulautuminen voi vaarantaa 
vakuutusyhtiön velkojen maksun, on minis
teriön annettava kuulutus vakuutusyhtiön 
vakuutusvelkojille. 

16 a luku. Vakuutuskannan luovuttam inen 

Voimassa olevassa 16 luvussa säädetään 
sulautumisesta ja vakuutuskannan luovutta
misesta. Luvun uudistamisen yhteydessä eh
dotetaan luvun vakuutuskannan luovuttamis
ta koskevat säännökset siirrettäviksi koko
naan omaan, uuteen 16 a lukuun. Tällä py
ritään selkeyttämään vakuutuskannan luovut
tamista koskevia säännöksiä. Sulautumista ja 
vakuutuskannan luovuttamista koskevat me
nettelyt on pyritty säilyttämään edelleen 
mahdollisimman yhdenmukaisina. 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan vakuu
tusyhtiö (luovuttava yhtiö) voi luovuttaa va
kuutuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle 
( vastaanottava yhtiö). 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuskan
nan osaa luovutettaessa noudatetaan vastaa
vasti, mitä on säädetty vakuutuskannan luo
vuttamisesta. 

Pykälä vastaa voimassa olevassa 16 luvun 
1 §:n 1 ja 5 momentissa olevia säännöksiä. 

2 §. Pykälän mukaan vakuutuskannan luo
vuttaminen voidaan toteuttaa, vaikka luovut
tava yhtiö on asetettu selvitystilaan. Tämä 
vastaa voimassa olevan lain 1 § :n 1 momen
tissa olevaa säännöstä. 

3 §. Voimassa olevan lain mukaan yhtiöi
den on laadittava vakuutuskannan luovutta
misesta sitä koskeva sopimus. Sopimus eh
dotetaan korvattavaksi vakuutuskannan luo
vutusta koskevalla suunnitelmalla, jonka luo
vuttavan ja vastaanottavan yhtiöiden hallitus
ten on laadittava. 

Vakuutuskannan luovutusta koskevassa 
suunnitelmassa esitettävät asiat vastaavat 
suurelta osin sulautumissuunnitelmassa esi
tettäviä asioita. Päivätyssä ja allekirjoitetussa 
suunnitelmassa on oltava: 

1) luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön 
toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja 
koti paikat, 

2) ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjär
jestyksen muutoksesta, 

3) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisesta 
mahdollisesti suoritettavasta vastikkeesta ja 
sen ehdoista, 
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4) selvitys luovuttavan ja vastaanottavan 
yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jä
senelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja 
riippumattomana asiantuntijana toimivalle 
Keskuskauppakamarin hyväksymälle tilintar
kastajalle annettavista erityisistä eduista ja 
oikeuksista, 

5) selvitys vakuutuskannan luovuttamisen 
syystä, 

6) selvitys siitä, mitä on sovittu luovutetta
viin vakuutuksiin perustuvasta osakkuudesta 
vastaanottavassa yhtiössä, jos vastaanottava 
yhtiö on keskinäinen vakuutusyhtiö, 

7) selvitys luovutettavasta vakuutuskannas
ta ja sen katteena siirrettäväksi sovitusta va
rallisuudesta sekä 

8) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisen 
suunnitellusta voimaantuloajankohdasta. 

Luovutettava vakuutuskanta ja sen kattee
na siirrettäväksi sovittu varallisuus on määri
teltävä riittävällä tarkkuudella. Kannanluovu
tuksessa siirtyvän vastuuvelan tarkka määrä 
lasketaan vakuutuskannan siirtymisajankoh
dan mukaan, eikä se yleensä ole tiedossa 
suunnitelmaa laadittaessa. Tämän vuoksi 
vastuuvelan katteena luovutettavan omaisuu
den tarkkaa määrää ei voida normaalisti il
moittaa suunnitelmassa. Suunnitelmassa tuli
si sen sijaan esimerkiksi ilmoittaa, minkä 
laatuista omaisuutta katteena siirretään, kat
teena siirrettävän omaisuuden jakautuminen 
eri omaisuuslajeihin sekä miten omaisuus 
arvostetaan. Yleensä suunnitelmassa ei ole 
kuitenkaan mahdollista esinekohtaisesti mää
ritellä luovutettavaa omaisuutta. Käytännössä 
katteeksi luovutettavan omaisuuden yksilöin
ti tapahtuu viimeistään silloin, kun vakuutus
kanta siirtyy vastaanottavalle yhtiölle. 

4 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lausunnosta, jonka yksi tai useampi riippu
mattomana asiantuntijana toimiva Keskus
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
antaa vakuutuskannan luovutusta koskevasta 
suunnitelmasta ja siitä, vaarantuuko yhtiön 
velkojen maksu. 

Pykälän mukaan yhden tai useamman riip
pumattomana asiantuntijana toimivan Kes
kuskauppakamarin hyväksymän tilintarkasta
jan on annettava vakuutuskannan luovutta
mista koskevasta suunnitelmasta lausunto 
sekä Iuovuttavalie että Vastaanottavalie yh
tiölle. 

Lausunnossa on arvioitava, annetaanko 
suunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot sei
koista, jotka ovat omiaan olennaisesti vai
kuttamaan vakuutuskannan luovuttamisen 

syyn, vastaanottavalle yhtiölle siirtyvän va
kuutuskannan ja sen katteeksi siirrettäväksi 
sovitun varallisuuden sekä mahdollisen vas
tikkeen arvon arviointiin. Vakuutuskannan 
katteeksi siirtyvää omaisuutta ei normaalisti 
tarvitse määritellä esinekohtaisesti vielä 
suunnitelmassa. Lausunto voi käsitellä tältä 
osin siis vain seikkoja, jotka suunnitelmassa 
on mainittava. 

Lausunnossa on mainittava, onko vakuu
tuskannan luovuttaminen omiaan vaaranta
maan yhtiön velkojen maksun. Tämä koskee 
sekä luovuttavaa että vastaanottavaa yhtiötä. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. Lausuntoa kos
keva ehdotus on varsin pitkälle yhdenmukai
nen sulautumissuunnitelmasta annettavaa 
lausuntoa koskevan ehdotuksen kanssa. 

5 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
vakuutuskannan luovutusta koskevan suunni
telman liitteenä annettavista luovuttamiseen 
osallistuvien yhtiöiden toiminnan tulosta ja 
taloudellista asemaa koskevista selvityksistä 
ja niiden oikeellisuuden varmistamiseksi 
vaadittavista lausunnoista. Ehdotus on pit
källe yhdenmukainen sulautumissuunnitel
man liitteitä koskevan ehdotuksen kanssa. 

Pykälän mukaan vakuutuskannan luovutta
mista koskevaan suunnitelmaan on liitettävä 
sekä luovuttavan että vastaanottavan yhtiön 
osalta: 

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää
töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä, 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
vakuutuskannan luovuttamisesta päättävään 
yhtiökokoukseen mennessä yli kuusi kuu
kautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei 
saa olla kolmea kuukautta vanhempi ja joka 
on laadittu ja tarkastettu noudattaen soveltu
vin osin tilinpäätöstä koskevia säännöksiä ja 
määräyksiä, 

3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl
keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen, 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeen sattuneista yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta ja 

6) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto vakuutus-
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kannan luovuttamista koskevasta suunnitel
masta. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan luovut
tavassa yhtiössä vakuutuskannan luovuttami
sesta päättää yhtiökokous. Voimassa olevas
ta laista poiketen luovuttavan yhtiön hallitus 
voisi kuitenkin päättää luovuttamisesta, jos 
vastaanottava yhtiö omistaa kaikki luovutta
van yhtiön osakkeet. 

Pykälän 2 momentin mukaan vastaanotta
vassa yhtiössä vakuutuskannan luovuttami
sesta on päätettävä yhtiökokouksessa kuten 
nykyisinkin. 

Säännös on yhdenmukainen ehdotuksen 
sulautumista koskevan 16 luvun 8 §:n sään
nöksen kanssa. 

7 §. Pykälässä säädetään vakuutuskannan 
luovuttamisesta päättävän yhtiökokouksen 
koollekutsumisesta. Ehdotus on hyvin pitkäl
le yhdenmukainen vastaavan sulautumista 
koskevan ehdotuksen kanssa. 

Pykälän 1 momentin mukaan kutsuaika 
vakuutuskannan luovuttamisesta päättävään 
yhtiökokoukseen on enintään kaksi kuukaut
ta ja, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty 
pitempää aikaa, vähintään kuukausi. Ko
kouskutsuun on sisällytettävä vakuutuskan
nan luovuttamista koskevan suunnitelman 
pääasiallinen sisältö. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi vakuutuskannan luovuttamista koske
van suunnitelman ja sen liitteiden nähtävillä
pidosta. Nähtävilläpitoaika on vähintään 
kuukausi. Osakkaalle on pyynnöstä lähetet
tävä jäljennös suunnitelmasta viivytyksettä. 
Suunnitelman on myös oltava nähtävänä 
yhtiökokouksessa. 

8 §. Pykälässä ehdotetaan säännöksiä va
kuutuskannan luovuttamista koskevaan pää
tökseen vaadittavasta määräenemmistöstä 
sekä luovuttamista koskevan suunnitelman 
raukeamisesta. S ulautumissuunnitelman hy
väksymistä koskevaa pääsääntöä vastaavasti 
vakuutuskannan luovututtamista koskevan 
suunnitelman hyväksymiseen tarvittaisiin 
kahden kolmasosan määräenemmistö. Luo
vuttavassa vakuutusosakeyhtiössä noudate
taan osakelajikohtaista äänestystä koskevaa 
menettelyä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan, että 
yhtiökokouksen päätös vakuutuskannan luo
vuttamisesta on tehtävä 8 luvun 10 §:n mu
kaisesti. Jos luovuttavassa vakuutusosakeyh
tiössä on erilajisia äänioikeuden tuottavia 
osakkeita, päätökseen vaaditaan luovuttavas
sa yhtiössä lisäksi niiden osakkeenomistajien 

kannatus, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa kunkin osakelajin kokouksessa 
edustetuista osakkeista. 

Keskinäisessä vakuutusyhtiössä ei sovelle
ta takuuosuuslaj ikohtaista äänestysmenette
lyä. Tämän on yhdenmukaista sulautumista 
koskevan ehdotuksen kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuskan
nan luovuttaminen raukeaa, jos vakuutuskan
nan luovuttamista koskevaa suunnitelmaa ei 
hyväksytä muutoksitta sekä luovuttavassa 
että vastaanottavassa yhtiössä. 

9 §. Pykälässä säädetään sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumuksen hakemisesta 
vakuutuskannan luovutusta koskevaan suun
nitelmaan. Ehdotus sisältää eräitä muutoksia 
voimassa olevaan 16 luvun 3 §:ään. 

Kuten nykyisinkin yhtiöiden on pykälän 1 
momentin mukaan haettava kahden kuukau
den kuluessa vakuutuskannan luovuttamista 
koskevan suunnitelman hyväksymisestä sosi
aali- ja terveysministeriön suostumus suunni
telmaan ja vahvistus vakuutuskannan luovut
tamisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen muutok
selle. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan hake
musta koskevaa kuulutusmenettelyä muutet
tavaksi siten, että kuulutus annettaisiin vain 
luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien 
vakuutusten vakuutusvelkoj ille. Vakuutus
velkojalla tarkoitetaan ehdotuksen 5 luvun 
4 §:n 3 momentin mukaan vakuutuksenot
tajaa, vakuutettua sekä muita, joiden saami
nen vakuutusyhtiöltä perustuu vakuutusso
pimukseen. 

Kuulutus on annettava myös muille luo
vuttavan yhtiön vakuutusvelkojille, jos va
kuutuskannan luovuttaminen on luvun 4 
§:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omiaan 
vaaraotamaan luovuttavan yhtiön velkojen 
maksun. Lisäksi kuulutus on annettava vas
taanottavan yhtiön vakuutusvelkojille, jos 
vakuutuskannan luovuttaminen on sanotun 
lausunnon mukaan omiaan vaaraotamaan 
vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. 

Ministeriön ei tarvitsisi enää velvoittaa 
luovuttavaa yhtiötä antamaan tietoa kuulu
tuksesta yhtiön osakkaille. Sen sijaan mo
menttiin ehdotetaan säännöstä, jonka mu
kaan ministeriön on velvoitettava luovuttava 
yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutukses
ta ainakin yhdessä luovuttavan yhtiön koti
paikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten, 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarvittaes
sa määrää. Ehdotus vastaa tältä osin ehdo
tettua sulautumista koskevaa 16 luvun 
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13 § :n säännöstä. 
Pykälän 3 momentin mukaan sosiaali- ja 

terveysministeriön on annettava suostumuk
sensa, jollei toimenpide loukkaa vakuutusten 
käsittämiä etuja ja jollei sen katsota vaaran
tavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
sosiaali- ja terveysministeriö pitää tarpeel
lisena vakuutusten käsittämien etujen tai va
kuutustoiminnan terveen kehityksen turvaa
miseksi. Edellytykset suostumuksen antami
selle vastaavat voimassa olevan 16 luvun 
3 §:n 3 momentin mukaisia edellytyksiä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi valitusoikeudesta ministeriön antamaan 
päätökseen. Valitusoikeus olisi luovuttavalla 
ja vastaanottavana yhtiöllä sekä muistutuk
sentekijällä, joka katsoo ministeriön päätök
sen Ioukkaavan oikeuttaan. Valitus tehtäisiin 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka olisi 
käsiteltävä valitus kiireellisenä. 

10 §. Voimassa olevan 16 luvun 3 §:n 4 
ja 5 momentissa olevat säännökset ehdote
taan siirrettäväksi uuteen 10 § :ään. 

11 §. Voimassa olevan 16 luvun 3 §:n 6 
momentissa oleva säännös vakuutuskannan 
siirtymisen voimaantuloajankohdasta ehdo
tetaan siirrettäväksi uuteen 11 §:n 1 mo
menttiin. Säännökseen ei ehdoteta muutok
sia. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutuskan
nan luovuttaminen on rauennut, jos suostu
musta ei ole määräajassa haettu tai jos se on 
evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoi
man. Vastaava säännös on nykyisin 3 § :n 7 
momentissa. Säännökseen ehdotetaan lisättä
väksi edellytys epäämispäätöksen lainvoi
maisuudesta. 

12 §. Voimassa olevan lain 5 §:ään sisäl
tyvät säännökset vastaanottavan yhtiön halli
tuksen vakuutuskannan luovutuksen johdosta 
tehtävästä ilmoituksesta ja luovutettuun va
kuutuskantaan kuuluvan vakuutuksen ottajan 
irtisanomisoikeudesta ehdotetaan siirrettä
väksi uuteen 12 §:ään. Vastaanottavan yh
tiön hallituksen on ehdotuksen mukaan kuu
lutettava vakuutuskannan luovuttamisesta 
virallisen lehden ja luovuttavan yhtiön koti
paikan sanomalehden lisäksi siten kuin sosi
aali- ja terveysministeriö tarvittaessa määrää. 
Säännöksiin ei ehdoteta muita muutoksia. 

13 §. Voimassa oleva 5 a §:n säännös, 
joka koskee sijo~ttaut_umis~ikeuden tai palve
lujen vapaan tarJoamisen oikeuden perusteel
la tehtyjen vakuutussopimusten vakuutus-

kannan luovuttamista ulkomaiselle ET A-va
kuutusyhtiölle, ehdotetaan siirrettäväksi uu
teen 13 §:ään. Samalla pykälässä ehdotetaan 
tarkennettavaksi, mitkä luvun säännökset 
tulisivat sovellettaviksi myös pykälässä tar
koitettuihin ulkomaisiin kannanluovutuksiin. 

Pykälän 4 momenttia koskevan ehdotuksen 
mukaan tässä pykälässä tarkoitetussa vakuu
tuskannan luovuttamisessa on muutoin so
veltuvin osin noudatettava, mitä edellä tässä 
luvussa säädetään, kuitenkin siten, että 
4 §:ssä tarkoitettua lausuntoa ei tarvitse an
taa Vastaanottavalie yhtiölle, 9 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu kuulutus julkaistaan luo
vuttavan yhtiön kustannuksella ja tätä kuutu
tusta ei anneta vastaanottavan yhtiön vakuu
tusvelkojille sekä 12 §:ää ei sovelleta. Lu
vun 6 §:n 2 momenttia, 7 §:ää ja 8 §:n 1 
momenttia ei sovelleta vastaanottavaan yhti
öön. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 
5 momentti, jonka mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriö voi antaa ohjeita ja määräyk
siä sekä myöntää poikkeuksia tämän luvun 
säännösten soveltamisesta tässä pykälässä 
tarkoitettuihin vakuutuskannan luovuttami
siin. Ministeriölle annettu valtuutus voi olla 
tarpeen eri maiden vakuutuskannan luovu
tusta koskevien säännösten yhteensovittami
sessa kotimaisten säännösten kanssa rajan yli 
tapahtuvissa kannanluovutuksissa. 

Voimassa olevaan lakiin sisältyviin viit
taussäännöksiin ehdotetaan lisäksi teknis
luonteisia tarkistuksia tätä lukua koskevan 
ehdotuksen johdosta. 

14 §. Voimassa oleva 5 b §:n säännös, 
joka koskee muun kuin sijoittautumisoikeu
den tai palvelujen vapaan tarjoamisen oikeu
den perusteella tehtyjen vakuutusten vakuu
tuskannan luovuttamista ulkomaiselle vakuu
tusyhtiölle ja vakuutuskannan vastaanotta
mista ulkomaiselta vakuutusyhtiöltä, ehdo
tetaan siirrettäväksi uuteen 14 § :ään. Pykä
lään sisältyviin viittaussäännöksiin ehdote
taan tehtäviksi teknisluonteisia tarkistuksia, 
sekä sen 2 momentti ehdotetaan tarpeettoma
na kumottavaksi, jolloin nykyinen 3 mo
mentti siirtyy pykälän 2 momentiksi. Pykä
lään ei ehdoteta asiallisia muutoksia. 

15 §. Voimassa oleva 5 c §:n säännös, 
joka koskee toisen ETA-valtion vakuutustar
kastuksesta vastaavan viranomaisen passii
visuuden oikeusvaikutuksia, ehdotetaan siir
rettäväksi uuteen 15 §:ään. Pykälän viittaus
säännöksiä ehdotetaan samalla tarkistettavik
si. Asiallisia muutoksia pykälään ei ehdoteta. 
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16 b luku. Jakautuminen 

1 §. Uudessa 16 b luvussa ehdotetaan sää
dettäväksi vakuutusosakeyhtiön jakautumi
sesta. Säännökset noudattelevat pääosin osa
keyhtiölain 14 a luvun osakeyhtiön jakau
tumista koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi jakautumisen määritelmästä. Määritel
män mukaan vakuutusosakeyhtiö (jakautuva 
yhtiö) voi jakautua siten, että jakautuvan 
yhtiön vakuutuskanta sekä muut varat ja 
velat osittain tai kokonaan siirtyvät selvitys
menettelyttä yhdelle tai useammalle perus
tettavalle vakuutusosakeyhtiölle (vastaanot
tava yhtiö) ja jakautuvan yhtiön osakkeen
omistajat saavat vastikkeena vastaanottavan 
yhtiön osakkeet. Vastaanottavana yhtiönä 
voi olla myös muu perustettava osakeyhtiö 
kuin vakuutusosakeyhtiö, jos vakuutuskantaa 
ei siirretä. 

Luvun jakautumista koskevia säännöksiä 
sovellettaisiin ainoastaan vakuutusosakeyhti
ön jakautumisessa. Jakautumista koskevan 
määritelmän mukaan jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajat saavat vastikkeena vas
taanottavan yhtiön osakkeita. Keskinäisessä 
vakuutusyhtiössä vakuutuksenottajat ovat 
yhtiön osakkaita, osakkuus on sidoksissa 
vakuutuksen ottamiseen ja osakkuus ei ole 
erikseen luovutettavissa. Osakeyhtiöiden ja
kautumista koskevat periaatteet eivät sel
laisenaan soveltuisi keskinäiseen vakuutus
yhtiöön. Vakuutuskannan luovutuksilla ja 
uusien yhtiöiden perustamisilla voidaan kui
tenkin yleensä toteuttaa samankaltaisia jär
jestelyjä kuin jakautumisella. 

Ehdotuksen mukaan vastike saa olla myös 
rahaa, muuta omaisuutta ja sitoumuksia. Jos 
äänioikeuden tuottavan osakkeen omistajalle 
tarjotaan vastikkeeksi muuta kuin vastaanot
tavan yhtiön vastaavia osakkeita, hänellä on 
kuitenkin aina oikeus saada tällaisen vastik
keen sijasta rahakorvaus, jollei yhtiöjärjes
tyksessä ole muuta määrätty. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä, miten jakautuminen voidaan to
teuttaa. Sen mukaan jakautuminen voi tapah
tua joko siten, että jakautuvan yhtiön koko 
vakuutuskanta sekä kaikki muut varat ja ve
lat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaan
ottavalle yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkau
tuu tai siten että osa jakautuvan yhtiön va
roista ja veloista siirtyy yhdelle tai useam
malle vastaanottavalle yhtiölle. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakautuvaan 

yhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä 16 luvun 
2 §:ssä säädetään sulautuvasta yhtiöstä. Ja
kautuvan yhtiön antaman optio-oikeuden, 
vaihtovelkakirjan tai muun osakkeenomis
tajan oikeuteen rinnastettavan oikeuden hal
tijaan sovelletaan vastaavasti, mitä 16 luvun 
3 §:ssä säädetään. Jakautuvan yhtiön sidotun 
oman pääoman alentamiseen sovelletaan 2 
momentin 2 kohdassa tarkoitetussa jakautu
misessa soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
6 luvun 1 §:n 1-4 momentissa sekä 2 §:n 5 
momentissa ja 3 §:ssä sekä ehdotetun 5 lu
vun 3 §:ssä säädetään osakepääoman alenta
misesta sekä mitä 12 luvun 2 a §:n 1 mo
mentissa säädetään muun sidotun oman pää
oman alentamisesta. 

Pykälän säännökset vastaavat osakeyh
tiölain 14 a luvun 1 §:n säännöksiä. 

2 §. Ehdotettavan pykälän mukaan jakau
tuvan yhtiön hallituksen on laadittava jakau
tumissuunnitelma, johon sovelletaan soveltu
vin osin, mitä 16 luvun 4-7 § :ssä säädetään 
kombinaatiosulautumisesta. Jakautumissuun
nitelmassa on lisäksi oltava: 

1) ehdotus jakautumisessa mahdollisesti 
siirtyvän jakautuvan yhtiön vakuutuskannan 
sekä muiden varojen ja velkojen jakamisesta 
kullekin jakautumiseen Osallistuvalle yhtiöl
le, 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä Vastaanottavalie yhtiölle tulevan ja ja
kautuvalle yhtiölle jäävän omaisuuden arvi
oinnissa, 

3) ehdotus siitä, miten varojen siirto vas
taanottavan yhtiön osakepääomaan vaikuttaa 
jakautuvan vakuutusosakeyhtiön omaan pää
omaan sekä 

4) selvitys siitä, että jakautumiseen osallis
tuvat vakuutusyhtiöt täyttävät jakautumisen 
jälkeen 10 luvun vastuuvelan katetta koske
vat vaatimukset ja 11 luvussa säädetyt vaka
varaisuusvaatimukset 

Siirtyvä vakuutuskanta ja sen katteena siir
rettäväksi sovittu varallisuus on yksilöitävä 
sellaisella tarkkuudella, joka käytännössä on 
mahdollista. Tältä osin viitataan niihin pe
rusteluihin, joita on esitetty vakuutuskannan 
luovuttamista koskevan 16 a luvun 3 §:n 
yksityiskohtaisten perustelujen yhteydessä. 
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen on 
kuitenkin oltava niin yksityiskohtainen, että 
osakkeenomistajat voivat julkisia tilinpäätös
tietoja vastaavalla tavalla arvioida jakautu
misen vaikutuksen omaan asemaansa. Toi
seksi ehdotuksen on oltava sellainen, että 
velkoja voi sen perusteella todeta, minkä 
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yhtiön vastattavaksi hänen saatavansa tulee. 
Vakuutusyhtiöihin liittyvää erityissääntelyä 

lukuun ottamatta ehdotus vastaa pitkälti osa
keyhtiölain 14 a luvun 2 §:ää. 

3 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
jakautumissuunnitelman hyväksymisestä. 
Pykälän 1 momentin mukaan jakautumisesta 
päättää aina jakautuvan yhtiön yhtiökokous. 
Ehdotus vastaa osakeyhtiölain 14 a luvun 
3 § :n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentti koskee enemmistöä, 
jolla jakautumispäätös voidaan tehdä. 

Yhtiökokouksen päätös jakautumisesta on 
tehtävä 8 luvun 10 § :n mukaisesti eli kahden 
kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä 
ja kokouksessa edustetuista osakkeista. 

Lisäksi vaadittaisiin niiden osakkeenomis
tajien kannatus, joilla on vähintään kaksi 
kolmasosaa kunkin osakelajin kokouksessa 
edustetuista osakkeista, jos jakautuvassa yh
tiössä on erilajisia äänioikeuden tuottavia 
osakkeita ja yhtiön osakkeenomistajille jae
taan omistusten suhteessa osakelajeittain sa
ma vastike. Ehdotus vastaa osakeyhtiölain 
14 a luvun 3 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentin mukaan muissa kuin 
2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pää
tökseen tarvitaan kaikkien osakkeenomista
jien suostumus. Momentti vastaa osakeyh
tiölain 14 a luvun 3 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentin mukaan muilta osin 
jakautumista koskevaan päätökseen sovelle
taan soveltuvin osin, mitä 16 luvun 9 § :ssä, 
10 § :n 2 ja 3 momentissa sekä 11 ja 
17 § :ssä säädetään. Momentti asiallisesti 
vastaa ehdotettua osakeyhtiölain 14 a luvun 
3 §:n 4 momenttia. 

Pykälän 5 momentin mukaan jakautuvan 
yhtiön antaman optio-oikeuden, vaihtovelka
kirjalainan ja muun osakkeenomistajan oi
keuteen rinnastettavan oikeuden haltijan oi
keuteen vaatia lunastusta sovelletaan, mitä 
16 luvun 12 §:n 2 momentissa säädetään. 
Näillä on siis vastaava oikeus lunastukseen 
kuin sulautumisen yhteydessä. 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajalla on 
oikeus vaatia lunastusta vain, jos jakautuva 
yhtiö on julkinen vakuutusosakeyhtiö ja vas
taanottava yhtiö on yksityinen vakuu
tusosakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö. Lu
nastukseen sovelletaan tällöin, mitä osakeyh
tiölain 17 luvun 3 §:ssä säädetään, ellei tä
män lain 5 luvun säännöksistä muuta johdu. 
Osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:n mukaan lu
nastukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä 
osakepääoman alentamista koskevissa osa-

keyhtiölain 6 luvun 5-8 §:ssä ja 14 luvun 
12 §:ssä säädetään. Näiden säännösten lisäk
si tulevat siis sovellettaviksi ehdotuksen 5 
luvun säännökset muun muassa koskien so
siaali- ja terveysministeriön suostumusta ja 
vakuutusvelkojien asemaa. Momentti vastaa 
muuten osakeyhtiölain 14 a luvun 3 §:n 5 
momenttia. 

4 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksen 
hakemisesta jakautumissuunnitelmaan. Ehdo
tus vastaa ehdotuksen 16 luvun 13 §:ää ja 
16 a luvun 9 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan jakautuvan 
yhtiön on haettava kahden kuukauden ku
luessa jakautumissuunnitelman hyväksymi
sestä sosiaali- ja terveysministeriön suostu
mus jakautumissuunnitelmaan ja vahvistus 
vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjestyksille, 
jos vastaanottava yhtiö on vakuutusyhtiö, se
kä, jos kysymys on 1 §:n 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitetusta osittaisesta jakautumi
sesta, vahvistus jakautumisen vaatimalle yh
tiöjärjestyksen muutokselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan ministeriön 
on kuulutettava jakautumista koskevasta ha
kemuksesta virallisessa lehdessä, jollei se 
katso, että hakemus on enemmittä selvityk
sittä hylättävä. Kuulutuksessa on kehotettava 
niitä jakautuvan yhtiön vakuutusvelkojia, 
jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta 
vastaan, esittämään ne ministeriölle sen mää
räämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi 
kuukautta. Vakuutusvelkojalla tarkoitetaan 
ehdotuksen 5 luvun 4 §:n 3 momentin mu
kaan vakuutuksenottajaa, vakuutettua sekä 
muita, joiden saaminen vakuutusyhtiöltä pe
rustuu vakuutussopimukseen. Sosiaali- ja 
terveysministeriön on velvoitettava jakautuva 
yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutukses
ta ainakin yhdessä jakautuvan yhtiön koti
paikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten, 
kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarvittaes
sa määrää. Mikäli ministeriö katsoo, että 
vakuutusvelkojat eivät muuten saa riittävän 
tehokkaasti tietoa kuulutuksesta, ministeriö 
voi esimerkiksi määrätä, että kuulutus olisi 
julkaistava useammassa sanomalehdessä tai 
toimitettava erityistapauksessa jokaiselle va
kuutuksenottajalle, jonka osoite on yhtiön 
tiedossa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään suostu
muksen antamisen edellytyksistä. Sen mu
kaan ministeriön on annettava suostumuk
sensa, jollei toimenpide loukkaa vakuutusten 
käsittämiä etuja ja jollei sen katsota vaaran-
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tavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. 
Ministeriöllä on oikeus liittää suostumuksen 
antamiseen ehdot, joita ministeriö pitää tar
peellisena vakuutusten käsittämien etujen tai 
vakuutustoiminnan terveen kehityksen tur
vaamiseksi. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi valitusoikeudesta ministeriön päätök
seen. Valitusoikeus on jakautuvalla yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo sosi
aali- ja terveysministeriön päätöksen Iouk
kaavan oikeuttaan. Valitus tehdään korkeim
paan hallinto-oikeuteen niin kuin hallinto
lainkäyttölaissa säädetään. Valitus on käsitel
tävä kiireellisenä. 

Pykälän 5 momentissa säädetään vastaan
ottavien ja jakautuvan yhtiön toimiluvista. 
Pääsääntöisesti vastaanottavat yhtiöt saavat 
jakautumisessa toimiluvan siltä osin kuin 
niille siirtyy jakautumisessa vakuutuskantaa. 
Ministeriöllä olisi kuitenkin mahdollisuus 
määrätä toisin. Tämä voi tulla kysymykseen 
esimerkiksi, jos yhtiö aikoo lähitulevaisuu
dessa harjoittaa myös sellaisia vakuutuslaje
ja, joiden osalta sille ei siirry vakuutuskan
taa. 

Jos kysymyksessä on 1 §:n 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu osittainen jakautuminen, 
luovuttavan yhtiön toimilupa jää voimaan 
siltä osin, kuin sille jää vakuutuskantaa. So
siaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin ku
ten edellä määrätä toimiluvasta toisin. Edellä 
1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen on 
liitettävä ehdotus tässä momentissa tarkoite
tuista toimiluvista. 

Pykälän 6 momentin mukaan jakautumi
nen on rauennut, jollei suostumusta ole mää
räajassa haettu tai jos se on evätty ja epää
mispäätös on saanut lainvoiman. 

5 §. Pykälän 1 momentin mukaan jakautu
van yhtiön on haettava jakautumisen täytän
töönpanoon rekisteriviranomaisen lupa nel
jän kuukauden kuluessa siitä, kun sosiaali
ja terveysministeriö on antanut suostumuk
sen jakautumissuunnitelmaan sekä vahvista
nut vastaanottavien vakuutusosakeyhtiöiden 
yhtiöjärjestykset sekä jakautuvan yhtiön 
mahdollisen yhtiöjärjestyksen muutoksen. 
Lupa vastaa osakepääoman alentamiseen ja 
sulautumisen täytäntöönpanoon vaadittavaa 
lupaa. Lupaan sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä 16 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään. Ja
kautuvan yhtiön on tehtävä rekisterivi
ranomaiselle ilmoitus jakautumisen täytän
töönpanosta. Ilmoituksesta on voimassa, mi
tä 16 luvun 16 §:n 1-3 momentissa sääde-

tään kombinaatiosulautumisesta. 
Pykälän 2 momentin mukaan jakautuvan 

yhtiön omaisuuteen vahvistettujen yrityskiin
nitysten jakaminen ja etuoikeus on selvitettä
vä ennen jakautumisen rekisteröintiä. Jos ja
kautuvan yhtiön omaisuuteen on vahvistettu 
yrityskiinnitys, jakautumista ei saa rekiste
röidä, jollei samalla rekisteröidä yhtiön ja 
kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiinnitys
ten jakamisesta jakautuvan ja vastaanottavi
en yhtiöiden kesken ja kiinnitysten etuoikeu
den järjestämisestä. 

Pykälä vastaa osakeyhtiölain 14 a luvun 
4 §:ää. 

6 §. Pykälässä säädetään jakautumisen oi
keusvaikutuksista. Pykälän 1 momentin mu
kaan jakautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 
muut varat ja velat siirtyvät jakautumissuun
nitelmassa määritellyllä tavalla vastaanotta
valle yhtiölle, kun jakautumisen täytäntöön
pano on rekisteröity. Samanaikaisesti jakau
tuva yhtiö purkautuu 1 § :n 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitetussa jakautumisessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan jakautuvan 
yhtiön osakkeenomistajalle syntyy jakautu
misen rekisteröinnillä oikeus vastikkeeseen 
ja heistä tulee vastaanottavan yhtiön osak
keenomistajia jakautumissuunnitelman mu
kaisesti. Jakautuvalle yhtiölle kuuluvat omat 
osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta vastikkee
seen. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakautuvan 
yhtiön purkautuessa sen hallituksen ja toimi
tusjohtajan on annettava lopputilitys, johon 
sovelletaan, mitä 16 luvun 18 §:n 5 momen
tissa säädetään. 

Pykälä vastaa osakeyhtiölain 14 a luvun 5 
§:ää. 

7 §. Pykälässä säädetään jakautumisessa 
siirtyneen vakuutuksen ottajan irtisanomisoi
keudesta sekä vastaanottavan yhtiön hallituk
sen jakautumisen johdosta tehtävästä ilmoi
tuksesta. Ehdotus vastaa sulautumista koske
vaa 16 luvun 18 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 
vakuutuskannan luovuttamista koskevaa 16 a 
luvun 12 §:ää. 

Pykälän 1 momentin mukaan kun vakuu
tusosakeyhtiö on jakautunut ja jakautumises
sa on siirtynyt vakuutuskanta tai sen osa, 
siirtyneeseen vakuutuskantaan kuuluvan va
kuutuksen ottajalla, joka ei ole myötävaikut
tanut jakautumista koskevan päätöksen teke
miseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 
12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus 
milloin tahansa, on oikeus kolmen kuukau
den kuluessa 2 momentissa mainitusta il-
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moittamisesta kirjallisesti irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

Pykälän 2 momentin mukaan jos vakuu
tusosakeyhtiön jakautumisessa on siirtynyt 
vakuutuskanta tai sen osa, vastaanottaneen 
yhtiön hallituksen on ilmoitettava jakautu
misesta kuukauden kuluessa jakautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröimisestä kuulutta
maila siitä virallisessa lehdessä sekä ainakin 
yhdessä jakautuneen yhtiön kotipaikan sano
malehdessä sekä lisäksi siten kuin sosiaali
ja terveysministeriö tarvittaessa määrää. Il
moituksen tulee sisältää myös maininta va
kuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuu
tussopimuksensa. 

8 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
sellaisista jakautuvalle yhtiölle kuuluvista 
varoista ja veloista, joita ei ole otettu huomi
oon j akautumissuunnitelmassa. 

Pykälän 1 momentin mukaan jos 1 §:n 2 
momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jakautu
misessa ilmaantuu varoja, joita ei ole jaettu 
jakautumissuunnitelmassa, ne kuuluvat ja
kautuvan yhtiön osakkeenomistajille ja vas
taanottaville yhtiöille samassa suhteessa kuin 
jakautuvan yhtiön netto-omaisuus jaetaan ja
kautumissuunnitelman mukaan. Säännös vas
taa osakeyhtiölain 14 a luvun 6 § :n 1 mo
menttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan jakautuva 
yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt vastaavat yh
teisvastuullisesti jakautuvan yhtiön velasta, 
jota ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa 
ja joka on syntynyt ennen jakautumisen täy
täntöönpanon rekisteröintiä. Yhteisvastuuta 
ei synny niiden velkojen osalta, jotka on 
otettu huomioon jakautumissuunnitelmassa. 
Yhtiön vastuun kokonaismäärä on enintään 
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden 
arvo. 

Säännös poikkeaa osakeyhtiölain 14 a lu
vun 6 § :n 2 momentista, jonka mukaan ja
kautuva yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt ovat 
yhteisvastuussa kaikesta jakautuvan yhtiön 
velasta, joka on syntynyt ennen jakautumi
sen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Yhteis
vastuun rajoittamista voidaan perustella ja
kautuvan yhtiön velkojien oikeudella vastus
taa jakautumista sekä vakuutusyhtiön vaka
varaisuutta koskevilla erityissäännöksillä. 
Tämän vuoksi velkojien suojan kannalta ei 
ole tarpeellista säätää jakautumiseen osallis
tuvien yhtiöiden yhteisvastuuta koskemaan 
kaikkia velkoja. Tarkoitus on, että vakuu
tusyhtiölain rajoitetumpaa yhteisvastuusään
nöstä sovelletaan myös siinä tapauksessa, 

370060 

että vastaanottavana yhtiönä on muu osa
keyhtiö kuin vakuutusosakeyhtiö. Osakeyh
tiölain laajempaa yhteisvastuusäännöstä ei 
siis sovellettaisi tässä tapauksessa. 

17 luku. Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 §. Pykälään on lisätty uusi 1 momentti, 
joka sisältää viittaussäännökset niihin osa
keyhtiölain 15 luvun säännöksiin, joita so
velletaan vakuutusyhtiöön. Ehdotuksen mu
kaan vakuutusyhtiöön sovellettaisiin käsitel
tävänä olevan luvun säännösten lisäksi osa
keyhtiölain 15 luvun 1-5 ja 7 §:n säännök
siä. 

Pykälän uudesta 2 momentista, joka asial
liselta sisällöltään vastaa nykyistä 1 mo
menttia, on poistettu maininta vakuutusta 
koskevia perusteita rikkomalla aiheutetusta 
vahingosta. Momentin säännöstä osakeyh
tiölain säännösten soveltamisesta vahingon
korvauksen osalta on täsmennetty siten, että 
osakeyhtiölain 15 luvun 1 ja 3 §:n lisäksi 
sovellettaviksi tulevat myös saman luvun 4, 
5 ja 7 §, kun vahinkoa aiheutetaan vakuu
tusyhtiölakia rikkomalla. 

Pykälän uuden 3 momentin mukaan keski
näisen vakuutusyhtiön osakkaaseen ja valit
tuun edustajaan sovellettaisiin soveltuvin 
osin, mitä osakeyhtiölain 15 luvun 1 ja 3 
sekä 7 §:ssä säädetään osakkeenomistajasta. 

2 §. Pykälään ehdotetaan siirrettäväksi ny
kyisin 3 §:ssä oleva säännös osakkaiden oi
keudesta vaatia kanteen ajamista. Säännös 
koskee nykyisin vain keskinäisen vakuu
tusyhtiön osakkaiden oikeutta nostaa vahin
gonkorvauskanne. Vakuutusosakeyhtiöön 
sovelletaan voimassa olevan lain mukaan 
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ää. Pykälää eh
dotetaan muutettavaksi siten, että se sisältää 
säännökset vahingonkorvauskanteen nosta
misesta sekä keskinäisen vakuutusyhtiön että 
vakuutusosakeyhtiön osalta. Pykälään on 
lisätty osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukai
set säännökset ja sovitettu ne yhteen pykälän 
nykyisten säännösten kanssa. Muutos on tek
ninen eikä merkitse asiallista muutosta ny
kyiseen sääntelyyn. 

Pykälän saadessa uuden sisällön pykälässä 
nykyisin oleva säännös vahingonkorvauksen 
sovittelusta ja korvausvastuunjakautumisesta 
kumoutuu. Vakuutusyhtiölaissa ei tarvita asi
asta omaa säännöstä, koska vakuutusyhtiöön 
sovelletaan osakeyhtiölain 15 luvun 4 § :ää. 
Ei ole nähty tarvetta siihen, että vakuutusyh
tiön perustajaan, hallituksen jäseneen, hal-
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lintoneuvoston jäseneen, toimitusjohtajaan ja 
tilintarkastajaan sovellettaisiin pykälän 2 
momentin mukaista, osakeyhtiölakia sekä 
pankkeja koskevaa lainsäädäntöä ankaram
paa säännöstä vahingonkorvauksen sovitte
lusta. 

3 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar
peettomana, koska pykälässä nykyisin oleva 
sääntely on siirretty 2 §:ään. 

18 luku. Erinäisiä säännöksiä 

1 §. Lukuun on lisätty uusi 1 §, joka si
sältää viittaukset niihin osakeyhtiölain 16 
luvun säännöksiin, joita sovelletaan vakuu
tusyhtiöön. Ehdotuksen mukaan vakuutusyh
tiöön sovellettaisiin oikeudenkäyntiä ja väli
miesmenettelyä koskevia 16 luvun 2-4 §:n 
sekä rekisteröintiä ja yhtiön kirjeitä ja lo
makkeita koskevia osakeyhtiölain 16 luvun 
6, 7 ja 7 a §:n säännöksiä. Luvun rangaistus
säännökset sisältäviä 8 ja 9 §:ää ei sovelleta 
vakuutusyhtiöön, koska vakuutusyhtiölaissa 
on niistä omat säännöksensä. 

2 §. Pykälä on muutettu vastaamaan asial
lisesti osakeyhtiölain 16 luvun 1 § :ää. Pykä
län sääntely on tarpeen kirjoittaa vakuu
tusyhtiölakiin, koska osakeyhtiölain mainittu 
säännös sisältää viittauksia sellaisiin osa
keyhtiölain säännöksiin, joita ei sovelleta 
vakuutusyhtiöön. Pykälässä nykyisin oleva 
säännös vakuutusyhtiön vähemmistöosakkei
den lunastusoikeuteen sovellettavista lain
säännöksistä on siirretty luvun 2 b §:ään. 

2 a §. Luvun 1 §:ssä nykyisin oleva sään
nös ehdotetaan siirrettäväksi tähän pykälään. 
Pykälästä on poistettu säännös tuomioistui
men puheenjohtajan ja kihlakunnantuomarin 
velvollisuudesta antaa tieto sosiaali- ja ter
veysministeriölle, koska tuomioistuimen si
säinen asia on päättää, kenelle tämä velvolli
suus kuuluu. Maininta kihlakunnantuomaris
ta on lisäksi vanhentunut. 

2 b §. Pykälä sisältää osakeyhtiölain 16 
luvun 5 §:n mukaisen säännöksen välimies
ten määräämisestä osakkeiden lunastusriitaa 
varten, välimiesmenettelystä sekä välimies
menettelyn kustannusten korvaamisesta. 

3 §. Vakuutusliikkeen luvaton harjoittami
nen on rangaistavaa vain tahallisena, minkä 
vuoksi pykälän 1 momentin alkuun ehdote
taan lisättäväksi maininta tahallisuudesta 
osakeyhtiölain rangaistussäännösten mukai
sesti. 

4 §. Pykälän 1 momentin alkuun on lisätty 
vaatimus tahallisuudesta 3 §:ää vastaavalla 

tavalla. 
Pykälän 1 momentin 2 kohdassa on yksi

löity ne vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain 
säännökset, joiden mukainen väärän ilmoi
tuksen, vakuutuksen tai todistuksen antami
nen on rangaistavaa vakuutusyhtiörikoksena. 
Sisällöltään lainkohta vastaa osakeyhtiölain 
16 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohtaa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaan on lisätty 
viittaus vakuutusyhtiöön sovellettavista osa
keyhtiölain säännöksistä. 

Momentin 5 kohtaan on tehty tekninen 
korjaus. 

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi aikai
semmin kumotun 6 kohdan tilalle uusi 6 
kohta, jossa säädettäisiin rangaistavaksi riip
pumattomana asiantuntijana toimivan hyväk
sytyn tilintarkastajan lausunnon laatimista 
koskevien säännösten rikkominen. 

Momentin uuden 7 kohdan mukaan ran
gaistavaa olisi pääomalainan palauttamista, 
koron tai muun hyvityksen maksamista tai 
vakuuden asettamista koskevien säännösten 
rikkominen. Kohta vastaa osakeyhtiölain 16 
luvun 8 §:n 1 momentin uutta 4 kohtaa. 

Momentin uuden 8 kohdan mukaan vakuu
tusyhtiörikoksena rangaistaisiin lain vastai
nen vakuutusyhtiön varojen jako. Voimassa 
olevan lain mukaan laiton varojen jako on 
rangaistavaa vakuutusyhtiörikkomuksena. 

Momentin uuden 9 kohdan mukaan ran
gaistavaksi säädettäisiin rahalainan tai va
kuuden antaminen vastoin vakuutusyhtiölain 
12 luvun 5 §:n säännöksiä. Voimassa olevan 
lain mukaan mainitun säännöksen rikkomi
nen on rangaistavaa vakuutusyhtiörikkomuk
sena. 

Momentin uuden 10 kohdan mukaan va
kuutusyhtiörikoksena rangaistaisiin yksityi
sen vakuutusosakeyhtiön ja sellaisen keski
näisen vakuutusyhtiön, joka ei ole julkinen 
keskinäinen vakuutusyhtiö, arvopaperien 
ottaminen arvopaperimarkkinalaissa tarkoi
tettua julkista kaupankäyntiä vastaavan me
nettelyn kohteeksi. Kohdan sääntely vastaa 
osakeyhtiölain 16 luvun 8 § :n 1 momentin 7 
kohtaa. 

5 §. Pykälän 1 momentin alkuun on lisätty 
vaatimus tahallisuudesta pykälän soveltami
sen edellytyksenä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaan on lisätty 
osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukainen säännös siitä, että op
tiotodistusta ja juoksevaa vaihtovelkakirjaa 
annettaessa tapahtunut vakuutusyhtiölain tai 
osakeyhtiölain vastainen menettely on ran-
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gaistava vakuutusyhtiörikkomuksena. 
Momentin 3 kohdassa ehdotetaan säädettä

väksi rangaistavaksi yhtiön kirjeissä ja lo
makkeissa mainittavien tietojen antamisen 
laiminlyönti. Säännös vastaa osakeyhtiölain 
16 luvun 9 §:n 4 kohtaa. Kirjeissä ja lomak
keissa mainittavista tiedoista säädetään osa
keyhtiölain 16 luvun 7 a §:ssä. Kohdan ny
kyinen rangaistussäännös on siirretty luvun 
4 §:ään. 

Momentin 4 kohdan mukaan rangaistavaa 
olisi osakeyhtiölain 16 luvun 9 §:n 5 kohtaa 
vastaavalla tavalla vakuutusyhtiön ja sen 
ainoan osakkeenomistajan välisten sopimus
ten ja sitoumusten kirjaamisesta annettujen 
säännösten rikkominen. Kohdan nykyinen 
rangaistussäännös on siirretty luvun 4 §:ään. 

Momentin 7 kohtaan on lisätty säännös 
tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen re
kisteriviranomaiselletoimittamattajättämisen 
rangaistavuudesta. Rekisteriviranomaisella 
tarkoitetaan tässä lainkohdassa kaupparekis
teriviranomaista. Velvollisuudesta toimittaa 
tilinpäätös kaupparekisteriin säädetään osa
keyhtiölain 11 luvun 14 §:ssä. Lisäksi 7 
kohdassa säädettäisiin rangaistavaksi vakuu
tusyhtiölain mukaan sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle annettavan ilmoituksen tai muun 
tiedon toimittamatta jättäminen. Vakuutusyh
tiön on esimerkiksi vakuutusyhtiölain 14 
luvun 2 §:n nojalla vuosittain toimitettava 
ministeriölle kertomus toiminnastaan ja tilas
taan. 

Momentin aikaisemmin kumotun 9 kohdan 
tilalle ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 kohta, 
jossa rangaistavaksi säädettäisiin osakeomis
tuksen ilmoittamatta jättäminen osake- ja 
osakasluetteloon, jos yhtiössä on vain yksi 
osakkeenomistaja. 

Momentin 10 kohdan mukaan vakuutusyh
tiörikkomuksena rangaistaisiin yksityisen 
vakuutusosakeyhtiön ja sellaisen keskinäisen 
vakuutusyhtiön, joka ei ole julkinen keski
näinen yhtiö, arvopaperien tarjoamiseen liit
tyvän ilmoitusvelvollisuuden rikkominen. 

Uudessa 11 kohdassa säädettäisiin rangais
tus vähemmistöosakkeiden lunastusoikeuden 
ilmoittamisvelvollisuuden rikkomisesta. 

Uudessa 12 kohdassa on säädetty rangais
tavaksi osakeyhtiölain 16 luvun 9 § :n 1 mo
mentin 9 kohtaa vastaavalla tavalla osa
vuosikatsauksen, välitilinpäätöksen, tilinpää
töksen, konsernitilinpäätöksen tai 15 luvun 
2 §:n momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen 
laatimista taikka vakuutusyhtiön sulautumis
ta, jakautumista tai selvitystilaa koskevan 

lopputilityksen antamista koskevien säännös
ten rikkominen. 

Pykälässä mainitut teot ovat 1 momentin 
mukaan rangaistavia ainoastaan tahallisina. 
Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi osakeyhtiölain 16 luvun 9 § :n 3 mo
mentin mukaisesti, että 1 momentin 12 koh
dassa mainitut teot olisivat rangaistavia va
kuutusyhtiörikkomuksena myös tärkeällä 
huolimattomuudella tehtyinä. 

18 a luku. Yhtiömuodon muuttaminen 

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 18 a luku, jossa säädettäisiin julkisen 
vakuutusyhtiön muuttumisesta yksityiseksi 
vakuutusyhtiöksi ja päinvastoin. Lukuun on 
lisäksi siirretty vakuutusyhtiölain 8 luvusta 
säännökset vakuutusosakeyhtiön muuttami
sesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi ja kes
kinäisen vakuutusyhtiön muuttamisesta va
kuutusosakeyhtiöksi. 

1 §. Pykälässä säädettäisiin yksityisen va
kuutusosakeyhtiön muuttumisesta julkiseksi 
vakuutusosakeyhtiöksi ja keskinäisen vakuu
tusyhtiön muuttumisesta julkiseksi keskinäi
seksi vakuutusyhtiöksi. 

Pykälän 1 momentissa on osakeyhtiölain 
17 luvun 1 §:n 1 momentin mukainen sään
nös, joka mukaan yksityisen vakuutusyhtiön 
muuttumisesta julkiseksi vakuutusyhtiöksi 
päättää yhtiökokous. Päätös yhtiömuodon 
muuttamisesta on tehtävä 8 luvun 10 §:n 
mukaisessa järjestyksessä, toisin sanoen pää
tös on pätevä, jos sitä ovat kannattaneet kes
kinäisessä vakuutusyhtiössä vähintään kaksi 
kolmasosaa annetuista äänistä ja vakuu
tusosakeyhtiössä vähintään kaksi kolmasosaa 
annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuis
ta osakkeista. 

Pykälän 2 momentin mukaan yksityisen 
vakuutusosakeyhtiön muuttamiseen julkisek
si vakuutusosakeyhtiöksi sovellettaisiin li
säksi osakeyhtiölain 17 luvun 1 § :n 3 ja 4 
momentin säännöksiä. 

Pykälän 3 momentti sisältää osakeyhtiölain 
17 luvun 1 § :n 2 momentin kaltaisen sään
nöksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön yhtiö
muodon muuttaminen yksityisestä julkiseksi 
edellyttää, että yhtiön yhtiöjärjestys täyttää 
julkisen yhtiön yhtiöjärjestykselle vakuu
tusyhtiölaissa asetetut vaatimukset. Osakeyh
tiölain 17 luvun 1 § :n 2 momentissa olevaa 
viittausta toiminimilakiin ei sisälly tähän 
lainkohtaan, koska vakuutusyhtiölaki sisältää 
omat säännökset vakuutusyhtiön toiminimes-
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tä. Lisäedellytyksenä yksityisen vakuutusyh
tiön muuttumiseksi julkiseksi yhtiöksi on se, 
että yhtiö täyttää vakuutusyhtiölain 10 luvun 
vastuuvelan katetta ja 11 luvun vakavarai
suutta koskevat vaatimukset. Riippumatto
mana asiantuntijana toimivan tilintarkastajan 
olisi lausuttava, onko yhtiön osakepääomal
le, takuupääomalle ja muulle sidotulle pää
omalle täysi kate. Asiantuntijaan ja lausun
toon sovellettaisiin soveltuvin osin, mitä 
osakeyhtiölain 2 luvun 4 a §:ssä säädetään. 
Lausunnon nähtävänäpitoon sovellettaisiin 
soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 4 luvun 
4 b § :n 2 momentissa säädetään. Lausunto 
on liitettävä yhtiömuodon muuttamisesta 
koskevaan rekisteri-ilmoitukseen. Momentin 
sääntely koskee sekä vakuutusosakeyhtiöitä 
että keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. 

2 §. Pykälässä säädettäisiin julkisen va
kuutusosakeyhtiön muuttamista yksityiseksi 
vakuutusosakeyhtiöksi ja julkisen keskinäi
sen vakuutusyhtiön muuttamista keskinäisek
si vakuutusyhtiöksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan myös tällai
nen yhtiömuodon muutos olisi tehtävä 8 lu
vun 10 § :n mukaisessa järjestyksessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuu
tusosakeyhtiön yhtiömuodon muuttamiseen 
julkisesta yksityiseksi sovellettaisiin osa
keyhtiölain 17 luvun 2 §:n 2-5 momentin 
säännöksiä soveltuvin osin. 

Pykälän 3 momentti sisältää osakeyhtiölain 
17 luvun 3 §:n mukaisen säännöksen osak
keenomistajan oikeudesta vaatia osakkeiden
sa lunastusta. Ehdotuksen mukaan sellaisella 
julkisen vakuutusosakeyhtiön osakkeenomis
tajalla, joka yhtiökokouksessa on äänestänyt 
vakuutusyhtiön muuttamista julkisesta yksi
tyiseksi koskevaa päätöstä vastaan, on oi
keus vaatia yhtiötä lunastamaan hänen osak
keensa. Lunastukseen sovellettaisiin soveltu
vin osin, mitä 16 luvun 12 §:ssä säädetään. 

Pykälän 4 momentissa on säännös julkisen 
keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 
omistajan oikeudesta vaatia yhtiötä lunasta
maan hänen takuuosuutensa siinä tapaukses
sa, että yhtiö on päättänyt muuttua julkisesta 
vakuutusyhtiöstä tavalliseksi keskinäiseksi 
vakuutusyhtiöksi. Oikeus vaatia lunastusta 
edellyttää, että takuuosuuden omistaja on 
äänestänyt yhtiömuodon muuttamista koske
vaa päätöstä vastaan. Lunastuksen olisi ta
pahduttua käyvästä hinnasta. Muutoin lunas
tukseen sovellettaisiin soveltuvin osin, mitä 
16 luvun 12 §:ssä säädetään vakuu
tusosakeyhtiön sulautumispäätöstä vastaan 

äänestäneen osakkeenomistajan oikeudesta 
vaatia osakkeidensa lunastusta. 

3 §. Pykälä sisältää viittaukset niihin osa
keyhtiölain 17 luvun säännöksiin, joita kes
kinäisen vakuutusyhtiön yhtiömuodon muut
tamiseen sovelletaan vakuutusyhtiölain sään
nösten lisäksi. 

Ehdotuksen mukaan sovellettaviksi tulisi
vat osakeyhtiölain 17 luvun 1 § :n 3 ja 4 mo
mentin ja 2 §:n 2-5 momentin säännökset. 
Näiden lainkohtien säännökset osakeyhtiöstä, 
osakkeenomistajasta ja osakkeesta koskisivat 
ehdotuksen mukaan vastaavasti keskinäistä 
vakuutusyhtiötä, takuuosuuden omistajaa ja 
takuuosuuksia. 

4 §. Vakuutusyhtiölain 8 luvun 14 §:n 
säännös vakuutusosakeyhtiön muuttamisesta 
keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi ja keskinäi
sen vakuutusyhtiön muuttamisesta vakuu
tusosakeyhtiöksi on siirretty tähän pykälään. 
On katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että 
kaikki vakuutusyhtiön yhtiömuodon muutta
mista koskevat säännökset ovat samassa lu
vussa. Pykälässä tarkoitettuun yhtiömuodon 
muuttamiseen olisi haettava sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumus. 

Hakemuksesta, jossa pyydetään ministe
riön suostumusta yhtiömuodon muuttami
seen, olisi ministeriön kuulutettava viralli
sessa lehdessä yhtiön kustannuksella ja vel
voitettava yhtiö viipymättä antamaan tieto 
kuulutuksesta ainakin yhdessä yhtiön koti
paikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin ministeriö tarvittaessa määrää. 

Pykälän 2 momentti sisältää säännöksen 
siitä, kenellä on oikeus tehdä ministeriölle 
muistutuksia hakemusta vastaan. Muistutuk
senteko-oikeus ehdotetaan määriteltäväksi 
vastaavalla tavalla kuin sulautumista, vakuu
tuskannan luovuttamista ja jakautumista kos
kevissa säännöksissä sillä poikkeuksena, että 
muistutuksenteko-oikeus olisi myös yhtiön 
osakkaalla. Muistutuksenteko-oikeus olisi 
osakkaiden lisäksi vakuutusvelkojilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriön 
olisi annettava suostumuksensa yhtiömuodon 
muuttamiseen, jos päätös yhtiömuodon 
muuttamisesta ei loukkaa vakuutusten käsit
tämiä etuja tai minkään osakasryhmän etuja. 

Pykälän 4-6 momentti sisältävät säännök
set ministeriön suostumuksen antamisen eh
doista, valitusoikeudesta ministeriön päätök
seen sekä yhtiömuodon muuttamisen raukea
misesta. 

Ministeriöllä olisi oikeus liittää suostu
mukseensa ehdot, joita ministeriö pitää tar-
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peellisena vakuutusten käsittämien etujen tai 
osakasryhmien etujen turvaamiseksi. 

Vakuutusyhtiöllä sekä muistutuksentekijäl
lä, joka katsoo ministeriön päätöksen Iouk
kaavan oikeuttaan, olisi oikeus valittaa pää
töksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen si
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Valitus olisi käsiteltävä kiireellisenä. Yhtiö
muodon muuttaminen raukeaisi, jos suostu
musta ei haeta määräajassa tai jos suostumus 
evätään ja epäämispäätös on saanut lainvoi
man. 

5 §. Pykälässä on säännös osakkeenomis
tajan oikeudesta vaatia yhtiötä lunastamaan 
hänen osakkeensa siinä tapauksessa, että 
vakuutusosakeyhtiö on päätetty muuttaa kes
kinäiseksi vakuutusyhtiöksi. 

Siirtymäsäännökset 

Uusia säännöksiä ehdotetaan pääosin so
vellettavaksi heti lain voimaantulosta lähtien. 
Poikkeukset pääsäännöstä johtuvat lähinnä 
siitä, että voimaantulo ilman siirtymäsään
nöksiä saattaisi aiheuttaa vakuutusyhtiölle ja 
niiden sidosryhmille tarpeettomia vaikeuksia. 

Siirtymäsäännöksiin ehdotetaan sekä ylei
siä säännöksiä (1-7 momentti) että lain 
lukujen järjestyksessä erityissäännöksiä 
(8-40 momentti). 

Voimaantulo 

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta 
olisi saatettava voimaan samanaikaisesti osa
keyhtiölain muutosten kanssa. 

Yleiset siirtymäsäännökset 

2. Osakeyhtiölakia vastaavalla tavalla eh
dotetaan, että ennen lain voimaantuloa rekis
teröity vakuutusyhtiö sekä vakuutusyhtiö, 
joka rekisteröidään ennen lain voimaantuloa 
allekirjoitetun perustamiskirjan nojalla, on 
yksityinen vakuutusyhtiö. Julkisia vakuu
tusosakeyhtiöitä ja julkisia keskinäisiä va
kuutusyhtiöitä koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin heti lain voimaantulosta sel
laiseen vakuutusyhtiöön, jonka liikkeeseen 
laskema arvopaperi on arvopaperimark
kinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäyn
nin kohteena. Yhtiön, jonka arvopaperi on 
julkisen kaupankäynnin kohteena silloin, kun 
laki tulee voimaan, olisi tehtävä päätös 
muuttumisesta julkiseksi vakuutusyhtiöksi ja 
viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantu-

lasta haettava sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistus yhtiömuodon muuttamisesta johtu
ville yhtiöjärjestyksen muutoksille. Yhtiöjär
jestyksen muutokset olisi ilmoitettava rekis
teröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa mi
nisteriön antamasta päätöksestä. Päätöstä 
yhtiömuodon muuttamisesta ei tarvitse teh
dä, jos julkinen kaupankäynti yhtiön arvopa
pereilla lopetetaan tätä ennen. 

Päätös yhtiömuodon muuttamisesta voi
daan tehdä osakeyhtiölain 9 luvun 13 §:n 
mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, että päätös
tä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei tarvitse 
tehdä yhtiökokouksessa vakuutusyhtiölain 8 
luvun 10 §:n mukaisella kahden kolmasosan 
äänten enemmistöllä, vaan yksinkertainen 
ääntenenemmistö riittää. Päätöksen tekemi
seen muutoin sovellettaisiin 18 a luvun 
1 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä. Yhtiön ei 
kuitenkaan tarvitse hankkia 18 a luvun 1 § :n 
3 momentissa tarkoitettua hyväksytyn tilin
tarkastajan lausuntoa siitä, että yhtiön osake
pääomalle, takuupääomalle ja muulle sido
tulle pääomalle on täysi kate. Tämä ei kui
tenkaan tarkoita sitä, että kate voisi olla 
puutteellinen. Yhtiön tulee myös täyttää 10 
luvun vakuutusteknisen vastuuvelan katetta 
ja 11 luvun vakavaraisuutta koskevat vaati
mukset. Poikkeussäännöksellä pyritään vält
tämään tarpeettomien lausuntojen hankkimi
nen. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotetaan 
oikeutta asettaa vakuutusyhtiölle uhkasakko, 
jos muuttamispäätöstä ei tehdä tai siitä joh
tuville yhtiöjärjestyksen muutoksille ei haeta 
ministeriön vahvistusta vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

3. Tässä momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että ennen lain voimaantuloa rekiste
röidyn yhtiöjärjestyksen määräyksen sijasta 
on noudatettava ehdotetun lain säännöksiä, 
jos määräys on tämän lain vastainen. Tästä 
pääsäännöstä ehdotetaan kuitenkin poikkeuk
sia jäljempänä näissä siirtymäsäännöksissä. 
Jos yhtiöjärjestys tämän lain mukaan on 
puutteellinen tai sisältää tämän lain vastaisia 
määräyksiä, yhtiön hallituksen olisi tehtävä 
yhtiökokoukselle ehdotus yhtiöjärjestyksen 
muuttamiseksi lain mukaiseksi. Ehdotuksen 
mukaan yhtiöjärjestyksen muutoksille olisi 
haettava sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistus viimeistään viiden vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. Yhtiöjärjestyksen muu
tokset olisi ilmoitettava rekisteröitäväksi kol
men kuukauden kuluessa ministeriön anta
masta päätöksestä. Säännöksen noudattami-
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sen tehostamiseksi ehdotetaan, että ministe
riö voisi asettaa yhtiölle uhkasakon, jollei 
kohdassa tarkoitettua velvoitetta noudateta. 

4. Momentissa ehdotetaan nimenomaisesti 
säädettäväksi, ettei lain voimaantulon jäl
keen ole mahdollista rekisteröidä lain vas
taista yhtiöjärjestysmääräystä, ellei näistä 
siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

5. Vakuutusyhtiö voisi lain vahvistamisen 
jälkeen mutta jo ennen lain voimaantuloa 
tehdä päätöksen yhtiöjäljestyksen muuttami
sesta uusien säännösten mukaiseksi. Päätöstä 
tehtäessä on noudatettava ennen lain voi
maantuloa voimassa olleita säännöksiä. Yh
tiöjärjestyksen muutos voidaan ennen lain 
voimaantuloa ilmoittaa rekisteröitäväksi van
hoja säännöksiä noudattaen. Muutokset re
kisteröidään ja tulevat voimaan vasta lain 
tullessa voimaan. Yhtiön on kuitenkin muut
tuessaan julkiseksi vakuutusyhtiöksi nouda
tettava vastaavaa menettelyä, kuin 18 a lu
vun 1 §:ssä edellytetään. Mainitussa sään
nöksessä edellytetään muun muassa riippu
mattomana asiantuntijana toimivan hyväksy
tyn tilintarkastajan lausuntoa siitä, että yhti
ön osakepääomalla, takuupääomalla ja muul
la sidotulla pääomalla on täysi kate. Lausun
to on esitettävä yhtiökokoukselle ja liitettävä 
rekisteri-ilmoitukseen. Poikkeus tästä pää
säännöstä sisältyy 2 kohtaan. 

6. Muualla lainsäädännössä olevien sään
nösten selventämiseksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan osakeyh
tiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun tytäryh
teisöön on sovellettava, mitä muualla sääde
tään tai määrätään osakeyhtiön tytäryhtiöstä. 

7. Ehdotuksen luotonotto-oikeutta koske
villa säännöksillä ei olisi vaikutusta vakuu
tusyhtiöiden ennen tämän lain voimaantuloa 
ottarniin luottoihin. Ehdotetun siirtymäsään
nöksen mukaan vakuutusyhtiön luotanottoon 
sovelletaan nykyisiä säännöksiä, jos luotto 
on otettu ennen lain voimaantuloa. Jos luo
ton ehtoja muutetaan lain voimaantulon jäl
keen, on luottoon kuitenkin sovellettava uu
sia säännöksiä. Vastaavia periaatteita sovel
lettaisiin vakuutusyhtiön ennen lain voi
maantuloa antamaan vakuuteen. 

Vakuutusyhtiönperustamista koskevat 
siirtymäsäännökset 

8. Momentissa ehdotetaan, että yhtiön pe
rustamisessa noudatetaan vanhoja säännök
siä, jos perustamiskirja allekirjoitetaan ennen 
lain voimaantuloa. Säännöksessä perustami-

nen käsitetään laajasti. Se sisältää muun 
muassa osakkeiden merkinnän ja maksami
sen. Rekisteröimisen osalta vanhojen sään
nösten noudattaminen merkitsee sitä, ettei 
rahassa maksettavaa osake- tai takuupää
omaa taikka pohjarahastoa tarvitse maksaa 
pankkitilille. Nykyisten säännösten noudatta
minen merkitsee myös sitä, että mahdolliset 
pätemättömyyttä koskevat kanteet ratkaistaan 
vanhoja säännöksiä soveltamalla. 

9. Momentissa ehdotetaan, ettei ennen lain 
voimaantuloa tehtyyn sopimukseen sovelleta 
osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:n niin sanottuja 
jälkiapporttisäännöksiä. 

Vakuutusyhtiön osakkuutta koskevat 
siirtymäsäännökset 

10. Lakiehdotuksen 3 luvun 1 §:n 2 mo
mentissa ehdotetaan keskinäisen vakuutusyh
tiön vakuutuksenottajaosakkaan henkilökoh
taista vastuuta yhtiön velvoitteista rajoitetta
vaksi. Vakuutuksenottajan lisämaksuvelvolli
suus voidaan nykyisten säännösten mukaan 
ottaa tiettyyn määrään asti huomioon vakuu
tusyhtiön vakavaraisuutta laskettaessa. Jotta 
lisämaksuvelvollisuuden rajoittaminen ei 
aiheuttaisi tarpeettomia vaikeuksia sellaisille 
keskinäisille vakuutusyhtiöille, joiden yh
tiöjärjestyksen mukaan vakuutuksenottajan 
lisämaksuvelvollisuus on laajempi kuin mitä 
3 luvun 1 § :n 2 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 
määräystä laajemmasta lisämaksuvelvollisuu
desta voidaan soveltaa enintään kahden vuo
den ajan lain voimaantulosta. 

Osakekirjaa, takuuosuuskirjaa ja 
osakeluetteloa koskevat siirtymäsäännökset 

11. Osakeyhtiölain 3 luvun 5 §:n mukaan 
osakekirjaan on merkittävä myös yhtiön re
kisterinumero. Muutos ei ole luonteeltaan 
sellainen, että yhtiö olisi velvoitettava vaih
tamaan ennen lain voimaantuloa annetut osa
kekirjat tai keräämään ne rekisterinumeron 
merkintää varten. Rekisterinumero on kui
tenkin merkittävä osakekirjaan, joka lain 
voimaantulon jälkeen esitetään yhtiölle mer
kintää varten tai muusta syystä. Rekiste
rinumero on ehdotetun säännöksen mukaan 
merkittävä myös osakkeisiin, jotka vakuu
tusyhtiö lain voimaantulon jälkeen luovuttaa. 
Jos yhtiö esimerkiksi myy omia osakkeitaan, 
osakekirjoihin on merkittävä yhtiön rekiste
rinumero. 
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12. Osakeyhtiölain 3 luvun 11 §:n 3 mo
mentissa asetetaan yhtiön ainoalle osakkeen
omistajalle velvollisuus ilmoittaa osakeomis
tuksensa merkittäväksi osake- ja osakasluet
teloon. Jotta säännöksellä olisi merkitystä, 
myös ennen lain voimaantuloa syntynyt 
osakkeenomistus on ilmoitettava merkittä
väksi luetteloihin kahden kuukauden kulues
sa lain voimaantulosta. 

A rvo-osuusjätjestelmään kuuluvia osakkeita 
koskevat siirtymäsäännökset 

13. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että vakuutusyhtiö voi tehdä osakeyhtiölain 
3 a luvun 3 a § :n tarkoittaman päätöksen 
yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen osak
keiden myymisestä aikaisintaan kahden vuo
den kuluttua lain voimaantulosta. Myynti ei 
kuitenkaan saa tapahtua ennen kuin maini
tussa säännöksessä tarkoitettu viiden vuoden 
määräaika on kulunut ilmoittautumispäiväs
tä. 

14. Momentissa ehdotetaan säännöstä sitä 
tilannetta varten, että yhtiökokous pidetään 
välittömästi lain voimaantulon jälkeen. Täl
löin yhtiökokoukseen osallistumisen ratkai
seva osakeyhtiölain 3 a luvun 11 § :ssä tar
koitettu määräpäivä on viisi päivää ennen 
yhtiökokousta, vaikka määräpäivä tällöin 
olisikin ennen lain voimaantuloa. 

Osake- ja takuupääoman korottamista 
koskevat siirtymäsäännökset 

15. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi, 
että osake- tai takuupääoman korotukseen ja 
rekisteröimiseen sovelletaan nykyisiä sään
nöksiä, jos hallitus on korotusvaltuutuksen 
nojalla päättänyt korotuksesta ennen lain 
voimaantuloa. Siirtymäsäännösten 17 koh
dasta kuitenkin seuraa, että yhtiön täysin 
maksettu osake- tai takuupääoma on ilmoi
tettava rekisteröitäväksi vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

16. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
kolmen vuoden siirtymäajasta osakeyhtiölain 
4 luvun 2 §:n säännökseen, jossa kielletään 
yhtiöjärjestyksen nojalla tapahtuva merkintä
etuoikeudesta poikkeaminen. Osakeyhtiölain 
säännöstä sovelletaan vakuutusyhtiöihin 4 
luvun 1 §:ään ehdotetun viittaussäännöksen 
perusteella. Kunnes yhtiöjärjestys on muu
tettu, sovelletaan lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä. Lain säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin, jollei yhtiöjärjestystä 

ole muutettu kolmen vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

17. Momentissa ehdotetaan osake- ja ta
kuupääoman rekisteröimiseen sovellettavaksi 
nykyisiä 4 luvun 3 §:n säännöksiä, jos osa
ke- tai takuupääoman korottamisesta on pää
tetty ennen tämän lain voimaantuloa. Yhtiön 
täysin maksettu osake- tai takuupääoma on 
kuitenkin ilmoitettava rekisteröitäväksi vuo
den kuluessa lain voimaantulosta. 

18. Momenttiin ehdotetaan säännöstä, jon
ka mukaan osakeyhtiölain 4 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuun optio-oikeuteen on soveltuvin 
osin sovellettava, mitä muualla säädetään tai 
määrätään osakeyhtiön ottamasta optio lainas
ta. Ehdotuksen 4 luvun viittaussäännösten 
perusteella osakeyhtiölain 4 luvun optio-oi
keuksia koskevia säännöksiä sovelletaan 
yleensä vakuutusyhtiöihin. 

Osake- ja takuupääoman alentamista, 
lunastusehtoisia osakkeita ja takuupääoman 
takaisinmaksua koskevat siirtymäsäännökset 

19. Momentissa ehdotetaan, että osake- ja 
takuupääoman alentamista koskevaan lupa
menettelyyn sovelletaan nykyistä 5 luvun 
1 §:n säännöstä sekä osakeyhtiölain nykyistä 
6 luvun 3 §:n säännöstä, jos tuomioistuimen 
lupaa osakepääoman alentamiseen on haettu 
ennen lain voimaantuloa. 

20. Momentin mukaan osakeyhtiölain 6 
luvun nykyisen 4 §:n mukaista yhtiöjärjes
tysmääräystä ei tarvitse muuttaa uuden lain 
mukaiseksi. Yhtiöjärjestykseen ei siis tarvit
se ottaa osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mu
kaista lunastuslauseketta. Osakeyhtiölain 6 
luvun 9 §:ää sovelletaan vakuu
tusosakeyhtiöihin ehdotuksen 5 luvun viit
taussäännösten perusteella. Lain 5 luvun ja 
osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä sovelle
taan kuitenkin lain voimaantulon jälkeen 
päätöksentekoon ja lunastusmenettelyyn, 
joka koskee osakkeen lunastamista tällaisen 
määräyksen perusteella. Myöskään muiden 
lakien nojalla sallittuja osakkeen luovutta
mista tai hankkimista rajoittavia yhtiöjärjes
tyksen määräyksiä ei tarvitse muuttaa. 

Omia osakkeitaja takuuosuuksia koskevat 
siirtymäsäännökset 

21. Ehdotuksen mukaan osakeyhtiölain 7 
luvun nykyisen 2 §:n toisen virkkeen mu
kaista yhtiöjärjestyksen määräystä yhtiön oi
keudesta lunastaa muulle kuin osakkaalle 
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luovutettu osake ei tarvitse muuttaa ehdote
tun lain ja osakeyhtiölain mukaiseksi. Niitä 
ei siis tarvitse muuttaa osakeyhtiölain 3 lu
vun 3 §:n 1 momenttiin ehdotettujen sään
nösten mukaisiksi, joita sovelletaan vakuu
tusyhtiöihin ehdotuksen 3 luvun viittaus
säännösten perusteella. Osakeyhtiölain 3 lu
vun 3 §:n 5 momentin säännöksiä sovelle
taan kuitenkin osakkeen lunastamiseen tällai
sen määräyksen perusteella lain voimaantu
lon jälkeen. Myöskään muiden lakien nojalla 
sallittuja osakkeen luovuttamista tai hankki
mista rajoittavia yhtiöjärjestyksen määräyk
siä ei tarvitse muuttaa. 

22. Momentin mukaan yhtiö voi 6 luvun 
3 §:n nojalla hankkia vain täysin maksettuja 
osakkeita ja takuuosuuksia. 

23. Ehdotuksen mukaan yhtiön on kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta alen
nettava osake- tai takuupääomaa niiden 
osakkeiden tai takuuosuuksien nimellisarvoa 
vastaavalla määrällä, jotka yhtiö nykyisten 
säännösten mukaisesti on lunastanut ja pois
tanut osake- tai takuuosuusluettelosta osake
tai takuupääomaa alentamatta. Päätöksen 
osake- tai takuupääoman alentamisesta voi 
tällöin tehdä hallitus. Vakuutusyhtiö ei kui
tenkaan saa alentaa peruspääomaansa 2 lu
vun 5 §:ssä säädettyä määrää pienemmäksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriö voisi kuitenkin 
erityisistä syistä myöntää luvan alentaa pe
ruspääoma enintään puoleen edellä mainitus
ta määrästä. 

24. Momentissa ehdotetaan, että nykyisten 
säännösten vastaisesti ennen lain voimaantu
loa yhtiölle tulleet osakkeet tai takuuosuudet 
on luovutettava kuuden kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta. 

25. Ehdotuksen mukaan ennen lain voi
maantuloa yhtiölle tai sen tytäryhteisölle 
tulleisiin osakkeisiin tai takuuosuuksiin, joi
hin ei nykyisten säännösten mukaan liity 
luovutusvelvollisuutta, sovelletaan ehdotettu
ja 6 luvun 4 §:n 2-5 momentin säännöksiä 
kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 

Yhtiön johtoa koskevat siirtymäsäännökset 

26. Lain 7 luvun 2 ja 3 a §:ssä termi "va
ratoimitusjohtaja" ehdotetaan korvattavaksi 
termillä "toimitusjohtajan sijainen". Jotta 
muualla laissa olevat varatoimitusjohtajaa 
koskevat säännökset tulisivat edelleen sovel
lettaviksi, ehdotetaan näiden soveltamista 
myös toimitusjohtajan sijaiseen. 

Yhtiökokousta koskevat siirtymäsäännökset 

27. Momentin mukaan ennen lain voi
maantuloa tehtyyn yhtiökokouksen päätök
seen ja sen rekisteröintiin sovelletaan nykyi
siä säännöksiä. Säännöksestä ilmenevästä 
periaatteesta ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
poikkeuksia. Esimerkiksi 8 momentin mu
kaan vakuutusyhtiötä perustettaessa sovellet
tavien säännösten valinnan ratkaisee perusta
miskirjan allekirjoitus eikä yhtiökokousta 
vastaavan perustamiskokouksen pitäminen. 

28. Myös yhtiökokouskutsuun sovelletaan 
ehdotettavan kohdan mukaan voimassa ole
via säännöksiä, jos kutsu on toimitettu ennen 
lain voimaantuloa. Vastaavasti myös osak
kaiden nähtävinä pidettäviin asiakirjoihin so
velletaan nykyisiä säännöksiä, jos asiakirjat 
on asetettu nähtäviksi ennen lain voimaantu
loa. Tällöin kutsun sisältö ja nähtävinä pi
dettävät asiakirjat määräytyvät nykyisten 
säännösten mukaan. 

Nähtävinä pidettäviin asiakirjoihin sovel
lettavista säännöksistä huolimatta varsinaisen 
yhtiökokouksen päätökseen sovelletaan uusia 
säännöksiä, jos päätös tehdään lain voimaan
tulon jälkeen. Tällaisissa tapauksissa on 
yleensä asianmukaista asettaa nähtäviksi uu
den lain edellyttämät asiakirjat. 

29. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
kolmen vuoden siirtymäaika säännökselle, 
jolla kielletään äänivallan käyttäminen yhti
ön määräysvallassa olevan säätiön osakkeilla 
ja takuuosuuksilla sekä niillä osakkeilla ja 
takuuosuuksilla, jotka ovat yhtiön määräys
vallassa olevan muun yhteisön kuin osa
keyhtiön hallussa. Jotta muutokseen voidaan 
varautua ja sitä voidaan tasoittaa, ehdote
taan, että säännös astuu voimaan vasta kol
men vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 
Siirtymäsäännös ei koske 8 luvun 3 §:n ny
kyisessä 2 momentissa tarkoitettuja eläkesää
tiöitä. 

30. Momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
kolmen vuoden siirtymäaika 8 luvun 5 §:n 1 
momentin säännökselle, jolla estetään suu
rinta mahdollista osakkeiden välistä äänival
taeroa koskevan säännöksen kiertäminen. 
Siirtymäaika on perusteltu, koska muutoksel
la saattaa olla vaikutusta osakkeenomistajan 
suhteelliseen asemaan ja osakkeiden arvoon. 
Nykyisiä säännöksiä sovelletaan kuitenkin 
korkeintaan siihen asti, kunnes yhtiöjärjes
tystä muutetaan. Yhtiöjärjestystä ei siirty
mäsäännösten 4 momentin mukaan voida 
muuttaa siten, että se olisi muutettuna lain 
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vastainen. 
Lain 8 luvun 5 §:n 1 momenttiin ehdotet

tujen säännösten vastaiset, ennen 1 päivää 
maaliskuuta 1979 rekisteröitäviksi ilmoitetut 
yhtiöjärjestysmääräykset ehdotetaan rajatta
vaksi säännösten soveltamisen ulkopuolelle 
siksi, että ne ovat olleet lain mukaisia ennen 
uuden vakuutusyhtiölain voimaantuloa ja 
niiden voimassa pysymisestä säädetään osa
keyhtiölain voimaanpanolaissa. 

31. Vakuutusyhtiössä olevien osake- ja 
takuuosuuslajien yhdistämistä ehdotetaan vä
liaikaisesti helpotettavaksi. Osake- ja takuu
osuuslajien yhdistämiseen täytyy saada suos
tumus osakkeen- ja takuuosuudenomistajilta, 
joilla on vähintään yksi kolmasosa kaikista 
ja enemmän kuin kaksi kolmasosaa kokouk
sessa edustetuista sen osake- tai takuuosuus
lajin osakkeista tai takuuosuuksista, jonka 
oikeudet vähenevät. Lisäksi päätös täytyy 
yhtiökokouksessa hyväksyä 8 luvun 10 §:ssä 
tarkoitetulla määräenemmistöllä. 

Tilintarkastusta koskevat siirtymäsäännökset 

32. Momentissa ehdotetaan, että valvonta
tilintarkastajan sijainen olisi nimettävä en
simmäisen kerran tilikaudelle, joka alkaa 
vuoden kuluttua lain tultua voimaan. Sään
nöksen tarkoituksena on, että valvontatilin
tarkastajan sijainen voitaisiin nimetä nor
maalisti varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä 
koskevat siirtymäsäännökset 

33. Tilinpäätöstä koskevia lain säännöksiä 
sovelletaan viimeistään siltä tilikaudelta, jo
ka alkaa lain tultua voimaan. Yhtiö voi kui
tenkin halutessaan noudattaa uusia säännök
siä heti lain voimaantulosta alkaen. 

34. Osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n mukai
nen velvollisuus ilmoittaa tilinpäätösasiakir
jat rekisteröitäviksi syntyy osakeyhtiölain 11 
luvun nykyisen 14 §:n 2 momentissa tarkoi
tetussa yhtiössä ensimmäisen kerran tilikau
delta, joka alkaa lain tultua voimaan. 

35. Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus on 
laadittava viimeistään siltä katsauskaudelta, 
joka alkaa lain tultua voimaan. 

370060 

V aitanjakoa ja yhtiön varojen muuta 
käyttöä koskevat siirtymäsäännökset 

36. Momentissa ehdotetaan, että 12 luvun 
nykyisen 5 §:n mukaisesti annettuun lainaan, 
varoihin tai vakuuteen ei sovelleta 12 luvun 
5 a §:n säännöksiä, jos laina, varat tai va
kuus on annettu ennen lain voimaantuloa 
eikä niihin liittyviä ehtoja muuteta lain voi
maantulon jälkeen. 

Sulautumista ja vähemmistöosakkeiden 
lunastusta koskevat siirtymäsäännökset 

37. Sulautumiseen sovelletaan lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä, 
jos sulautumissopimus on hyväksytty jossa
kin sulautumiseen osallistuvassa yhtiössä 
ennen lain voimaantuloa. 

38. Uusien vähemmistöosuuden lunastusoi
keutta ja -velvollisuutta koskevien säännös
ten soveltamisalaa rajoitetaan siten, että lu
nastustilannetta ei synny, jollei osakkaana 
ennen uuden lain voimaantuloa vallinneissa 
olosuhteissa ollut lunastusoikeutta ja -velvol
lisuutta nykyisten säännösten mukaan. En
nen lain voimaantuloa syntynyt lunastusoi
keus ja lunastusvelvollisuus on kuitenkin il
moitettava yhtiölle kahden kuukauden ku
luessa lain voimaantulosta. Lunastusmenette
lyyn sovelletaan nykyisiä säännöksiä, jos 
lunastusvaatimus on tehty ennen lain voi
maantuloa. Lunastushinnan tallettamiseen ja 
sille laskettavaan korkoon sovelletaan kui
tenkin tämän lain säännöksiä, jos talletus 
tehdään lain tultua voimaan. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
säännökset 

39. Vakuutuskannan luovuttamiseen sovel
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä, jos vakuutuskannan luo
vuttamista koskeva sopimus on hyväksytty 
luovuttavassa tai vastaanottavassa yhtiössä 
ennen lain voimaantuloa. 

Yhtiön kirjeitä ja Iom akkeita koskevat 
siirtymäsäännökset 

40. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 a §:n 
säännöstä vakuutusyhtiön kirjeissä ja lomak
keissa mainittavista tiedoista ehdotetaan so
vellettavaksi vuoden kuluttua lain voimaan
tulosta. Siirtymäsäännöksellä pyritään jättä
mään vakuutusyhtiöille kohtuullinen aika 
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uusia lomakkeensa uusien säännösten mukai
siksi. 

1.2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

65 ja 66 §. Kummassakin pykälässä ole
vaan viittaussäännökseen ehdotetaan tehtä
väksi tekninen tarkistus vakuutusyhtiölakiin 
ehdotetun uuden 16 a luvun johdosta. 

68 §.Pykälän 1-3 momenttiin niin ikään 
ehdotetaan tehtäväksi vakuutusyhtiölakiin 
ehdotetusta uudesta 16 a luvusta johtuvat 
muutokset. Pykälän vakuutusyhtiölakiin viit
taavien säännösten teknisluonteisten tarkis
tusten lisäksi 3 momentissa säädettäisiin yh
denmukaisesti vakuutusyhtiölain 16 a luvun 
9 § :n 2 momenttia koskevan ehdotuksen 
kanssa, että vakuutuskannan siirryttyä vas
taanottavalle yhtiölle on tämän yhtiön ilmoi
tettava kannanluovutuksesta paitsi virallises
sa lehdessä ja yhdessä sanomalehdessä myös 
siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tar
vittaessa määrää. Samoin ehdotetaan 3 mo
mentin toisessa virkkeessä olevat sanat "pur
kaa vakuutussopimuksensa" korvattavaksi il
maisulla "irtisanoa vakuutussopimuksensa", 
kuten vakuutusyhtiölain 16 a luvun 12 §:n 1 
momentissa säädettäisiin. 

1.3. Laki vakuutuspalvelujen vapaasta 
taljonnasta annetun lain ja 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden 
toiminnasta Suomessa annetun lain 
kumoamisesta 

Vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
annettu laki ( 1488/1992) on käynyt tarpeet
tomaksi, koska kolmansien henki- ja vahin
kovakuutusdirektiivien mukaiset säännökset 
vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta si
sältyvät vakuutusyhtiölakiin ja ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä annettuun lakiin. Viimeksi 
mainitun lain säätämisen johdosta myös ul
komaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta 
Suomessa annettu laki ( 63 5/1989) on tullut 
tarpeettomaksi. Molemmat lait ehdotetaan 
kumottaviksi. 

1.4. Atvopaperimarkkinalaki 

1 luku. Yleisiä säännöksiä 

2 §. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi säännös, jonka mukaan arvopape
rimarkkinalakia ( 49511989) ei sovelleta sel-

laisen keskinäisen vakuutusyhtiön, joka ei 
ole julkinen keskinäinen yhtiö, arvopaperiin. 

2 a §. Lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 a §, jossa säädetään, että arvopaperimark
kinalain säännöksiä osakeyhtiöstä, osakkees
ta ja osakkeenomistajasta sovelletaan sovel
tuvin osin julkiseen keskinäiseen vakuu
tusyhtiöön, takuuosuuteen ja takuuosuuden 
omistajaan. 

1.5. Vakuutuskassalaki 

4 §. Vakuutuskassalain (1164/1992) 1 lu
vun 4 §:n toimintapiiriä koskevassa säännök
sessä ehdotetaan otettavaksi huomioon osa
keyhtiölain uusi konsernimääritelmä. Ehdo
tus laajentaa toimintapiirimääritelmää muun 
muassa siten, että vakuutuskassan toiminta
piirin voisivat muodostaa työnantajat, joista 
yhdellä on oikeus nimittää enemmistö jä
senistä toisen työnantajayrityksen hallituk
seen tai siihen verrattavaan toimielimeen. 

Vakuutuskassalain 12 luvussa ehdotetaan 
otettavaksi huomioon osakeyhtiölain 14 lu
vun tytäryhtiön sulautumista ja vähemmistö
osakkeiden lunastamista koskevat muutokset. 

140 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska lunastusvelvollisuutta 
ja -oikeutta koskevat säännökset sisältyvät 
osakeyhtiölain 14 luvun 19 § :ään. 

141 §. Pykälän 1 momentin mukaan va
kuutuskassan ja sen täysin omistaman osa
keyhtiön sulautumiseen sovelletaan osakeyh
tiölain 14 luvun säännöksiä tytäryhtiösulau
tumisesta, lukuun ottamatta pykälässä mai
nittuja lainkohtia. Sulautumiseen vaadittai
siin myös sosiaali- ja terveysministeriön 
suostumus. 

Vakuutuskassalain 141 § :ssä säännellystä 
sulautumisesta päättää siten edelleen aina 
hallitus myös vastaanottavassa vakuutuskas
sassa. Osakeyhtiölain 14 luvun 14 §:stä poi
keten sulautumisen täytäntöönpanolupa
menettelyssä kuulutus annettaisiin vain su
lautuvan osakeyhtiön velkojille. Koska va
kuutuskassalaissa säädettävästä tytäryh
tiösulautumisesta päättäisivät kassan ja yhti
ön hallitukset, sulautumiseen ei ole tarpeen 
soveltaa osakeyhtiölain 14 luvun erityistä 
säännöstä yhtiökokouksen sulautumispäätök
sen moittimisesta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi sosiaali- ja terveysministeriöitä haetta
vasta suostumuksesta sulautumissuunnitel
maan ja vahvistuksesta mahdolliselle kassan 
sääntöjen muutokselle. Ministeriön suostu-
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muksen hakeminen on tärkeää tehokkaan 
vakutuusvalvonnan toteuttamiseksi. Ministe
riölle tehtyyn hakemukseen olisi liitettävä 
selvitys siitä, että sulautumissuunnitelma on 
merkitty vakuutuskassarekisteriin ja osa
keyhtiölain 14 luvun 5 §:n mukaisesti kaup
parekisteriin. Ministeriön käsitellessä hake
musta soveltuvin osin noudatettaisiin, mitä 
vakuutuskassalain 135 §:n 2 momentissa 
säädetään kuulutusmenettelystä ja 135 §:n 3 
momentissa säädetään ministeriön suostu
muksen edellytyksistä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan otetta
vaksi huomioon osakeyhtiölaissa säädetty 
sulautumisen täytäntöönpanoon vaadittavan 
lupamenettelyn siirto tuomioistuimista pa
tentti- ja rekisterihallitukseen. Sulautumisen 
täytäntöönpanoon vaadittava lupa on tarkoi
tettu sulautuvan osakeyhtiön velkojien suo
jaamiseksi. Lupaa olisi haettava neljän kuu
kauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja ter
veysministeriö on antanut suostumuksen su
lautumissuunnitelmaan ja mahdolliseen kas
san sääntöjen muutokseen. Hakemukseen 
olisi liitettävä selvitys ministeriön suostu
muksen merkitsemisestä vakuutuskassarekis
teriin. Kun patentti- ja rekisterihallitus on 
antanut tai evännyt luvan sulautumisen täy
täntöönpanoon, asiasta olisi viivytyksettä 
ilmoitettava ministeriölle. Luvan myöntämi
nen tai epääminen olisi merkittävä vakuutus
kassarekisteriin. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi sulautumisen merkitsemisestä kauppa
rekisteriin. Vakuutuskassan ja osakeyhtiön 
ilmoitus olisi tehtävä osakeyhtiölain 14 lu
vun 16 § :n mukaisesti tai sulautuminen rau
keaa. Ilmoitukseen olisi liitettävä selvitys 
sulautumisen merkitsemisestä sosiaali- ja ter
veysministeriön vakuutuskassarekisteriin. 
Osakeyhtiölain 14 luvun 17 §:n 1 momentin 
mukaan sulautumisen keskeiset oikeusvaiku
tukset syntyvät sillä hetkellä, kun sulautumi
sen täytäntöönpano merkitään kaupparekis
teriin. Vakuutusvalvonnan kannalta on pe
rusteltua, että sulautumismenettelyn päät
teeksi patentti- ja rekisterihallituksen on il
moitettava sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröinnistä tai sen epäämisestä sosiaali
ja terveysministeriölle. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön on tehtävä merkintä va
kuutuskassarekisteriin sulautumisen raukea
misesta, jos vakuutuskassa ja osakeyhtiö 
eivät tee rekisteri-ilmoituksia säädetyssä 
ajassa tai jos patentti- ja rekisterihallitus hyl-

kää hakemuksen sulautumisen täytäntöön
panoon. 

1.6. Eläkesäätiölaki 

11 luku. Eläkesäätiön sulautuminen ja 
vakuutustoiminnan luovuttaminen 

Eläkesäätiölain 11 luvussa ehdotetaan va
kuutuskassalakia vastaavalla tavalla otetta
vaksi huomioon osakeyhtiölain 14 luvun 
tytäryhtiön sulautumista ja vähemmistöosak
keiden lunastamista koskevat muutokset. 

107 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska lunastusvelvollisuutta 
ja -oikeutta koskevat säännökset sisältyvät 
osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:ään. 

108 §. Pykälän 1 momentin mukaan elä
kesäätiön ja sen täysin omistaman osakeyhti
ön sulautumiseen sovelletaan osakeyhtiölain 
14 luvun säännöksiä tytäryhtiösulautumises
ta, lukuun ottamatta pykälässä mainittuja 
lainkohtia. Sulautumiseen vaadittaisiin myös 
sosiaali- ja terveysministeriön suostumus. 

Osakeyhtiölain 14 luvun 14 § :stä poiketen 
sulautumisen täytäntöönpanolupamenettelys
sä kuulutus annettaisiin vain sulautuvan osa
keyhtiön velkojille. Koska eläkesäätiölaissa 
säädettävästä tytäryhtiösulautumisesta päät
täisivät eläkesäätiön ja yhtiön hallitukset, 
sulautumiseen ei ole tarpeen soveltaa osa
keyhtiölain 14 luvun erityistä säännöstä yh
tiökokouksen sulautumispäätöksen moittimi
sesta. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi sosiaali- ja terveysministeriöitä haetta
vasta suostumuksesta sulautumissuunnitel
maan ja vahvistuksesta mahdolliselle elä
kesäätiön sääntöjen muutokselle. Ministeriön 
suostumuksen hakeminen on tärkeää tehok
kaan vakutuusvalvonnan toteuttamiseksi. 
Ministeriölle tehtyyn hakemukseen olisi lii
tettävä selvitys siitä, että sulautumissuunni
telma on merkitty eläkesäätiörekisteriin ja 
osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n mukaisesti 
kaupparekisteriin. Ministeriön käsitellessä 
hakemusta soveltuvin osin noudatettaisiin, 
mitä eläkesäätiölain 102 § :n 2 momentissa 
säädetään kuulutusmenettelystä ja 102 §:n 4 
momentissa säädetään ministeriön suostu
muksen edellytyksistä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan otetta
vaksi huomioon osakeyhtiölaissa säädetty 
sulautumisen täytäntöönpanoon vaadittavan 
lupamenettelyn siirto tuomioistuimesta pa-
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tentti- ja rekisterihallitukseen. Sulautumisen 
täytäntöönpanaan vaadittava lupa on tarkoi
tettu sulautuvan osakeyhtiön velkojien suo
jaamiseksi. Lupaa olisi haettava neljän kuu
kauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja ter
veysministeriö on antanut suostumuksen su
lautumissuunnitelmaan ja mahdolliseen elä
kesäätiön sääntöjen muutokseen. Hakemuk
seen olisi liitettävä selvitys ministeriön suos
tumuksen merkitsemisestä eläkesäätiörekiste
riin. Kun patentti- ja rekisterihallitus on an
tanut tai evännyt luvan sulautumisen täytän
töönpanoon, asiasta olisi viivytyksettä ilmoi
tettava ministeriölle. Luvan myöntäminen tai 
epääminen olisi merkittävä eläkesäätiörekis
teriin. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi sulautumisen merkitsemisestä kauppa
rekisteriin. Eläkesäätiön ja osakeyhtiön il
moitus olisi tehtävä osakeyhtiölain 14 luvun 
16 §:n mukaisesti tai sulautuminen raukeaa. 
Ilmoitukseen olisi liitettävä selvitys sulautu
misen merkitsemisestä sosiaali- ja terveysmi
nisteriön eläkesäätiörekisteriin. Osakeyh
tiölain 14 luvun 17 § :n 1 momentin mukaan 
sulautumisen keskeiset oikeusvaikutukset 
syntyvät sillä hetkellä, kun sulautumisen täy
täntöönpano merkitään kaupparekisteriin. 
Vakuutusvalvonnan kannalta on perusteltua, 
että sulautumismenettelyn päätteeksi patent
ti- ja rekisterihallituksen on ilmoitettava su
lautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä 
tai sen epäämisestä sosiaali- ja terveysminis
teriölle. 

Pykälän 5 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön on tehtävä merkintä elä
kesäätiörekisteriin sulautumisen raukeami
sesta, jos eläkesäätiö ja osakeyhtiö eivät tee 
rekisteri-ilmoituksia säädetyssä ajassa tai jos 
patentti- ja rekisterihallitus hylkää hakemuk
sen sulautumisen täytäntöönpanoon. 

115 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
ehdotetaan otettavaksi huomioon osakeyh
tiölain uusi konsernimääritelmä. Ehdotus 
laajentaa työnantajien mahdollisuutta perus
taa yhteiseläkesäätiö muun muassa siten, että 
yhteiseläkesäätiön voisivat perustaa sellaiset 
työnantajat, joista yhdellä on oikeus nimittää 
enemmistö jäsenistä toisen työnantajayrityk
sen hallitukseen tai siihen verrattavaan toi
mielimeen. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Vakuutusyhtiön toimintapääomaan luetta
vista eristä annettuun asetukseen tulee tehdä 
tekninen tarkistus vakuutusyhtiölain 1 luvun 
4 §:n 2 momentissa tarkoitettua pääomalai
naa koskevan säännöksen johdosta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusyh
tiöiden kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia 
määräyksiä on muutettava vakuutusyhtiölain 
ja osakeyhtiölain uusien säännösten johdos
ta. Lisäksi ministeriön on annettava uusia 
määräyksiä koskien esimerkiksi vakuutusyh
tiön luotonottoa. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut lait tulisi saattaa voimaan sa
manaikaisesti osakeyhtiölain muutosten 
kanssa. Ehdotetuissa siirtymäsäännöksissä on 
pyritty huolehtimaan siitä, että vakuutusyhti
öt voivat joustavasti sopeutua uusien sään
nösten mukaisiin vaatimuksiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

61 

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 
2 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti sekä 6 ja 8 §, 2 a luvun 1 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 mo
mentti ja 18 §, 3 luvun 8 ja 9 §, 7 luvun 3 §:n 4 momentti sekä 8 luvun 6, 11, 14 ja 15 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 2 §:n 3 momentti, 2 a luvun 1 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 
momentti ja 18 § sekä 3 luvun 8 ja 9 § laissa (389/1995), 2 luvun 5 §:n 2 momentti laissa 
(318/1989), 7 luvun 3 §:n 4 momentti laissa (329/1987) ja 8 luvun 15 § osittain muutettuna 
lailla ( 545/1994 ), 

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

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 3 §:n 4 ja 5 momentti, 2 luvun 2 §:n 6 momentti ja 
10 §:n 1 momentin 4 kohta, 2 a luvun 16 §:n 1 momentti, 10 luvun otsikko, 8 §:n 1 ja 2 
momentti sekä 10 §:n 1 momentti, 11 luvun 6 §:n 1 momentti, 12 luvun 1 §:n 1 momentti ja 
3 § sekä 14 luvun 4 §:n 1 momentti mainitussa laissa (389/1995), 1 luvun 3 a §:n 2 mo
mentti laissa (1292/1996), 2 luvun 1 §, 7 luvun 2 §, 3 §:n 1 momentti, 3 a §ja 4 §:n 5 mo
mentti, 8 luvun 2 §, 9 luvun 3 §ja 6 §:n 3 momentti, 10 luvun 5 §ja 7 §:n 1 momentti sekä 
15 luvun 2 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 14 §:n 3 momentti laissa (752/1993), 2 
luvun 10 §:n 4 momentti laissa (517/1986), 4 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen, 7 luvun 1 ja 7 §, 9 luvun 1 §ja 4 §:n 1 momentti, 15 luvun 12 §ja 18 luvun 3 §:n 1 
momentti osittain muutettuina mainitulla lailla (752/1993), 7 luvun 3 §:n 3 ja 5 momentti 
osittain muutettuina lailla (329/1987), 10 luvun 1 ja 9 §, 12 luvun 5 §ja 15 luvun 12 § osit
tain muutettuina mainitulla lailla (389/1995), 10 luvun 7 §:n 1 momentti mainitussa laissa 
(1292/1996), 12 luvun 2 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla lailla 
(389/1995), 15 luvun 14 §:n 1 momentti laissa (1 087/1996), 16 ja 17 luku niihin myöhem
min tehtyine muutoksineen sekä 18 luvun 4 §:n 5 kohtaja 5 §:n 7 kohta laissa (632/1989)ja 
10 kohta laissa (812/1990), sekä 

lisätään 1 lukuun uusi 1 aja 4 a §, 2 lukuun uusi 1 a §, 3 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta, 
9 §:ään uusi 3 momentti ja lukuun siitä mainitulla lailla (517/1986) kumotun 13 §:n tilalle 
uusi 13 §, 3 luvun 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 mo
mentiksi, lukuun uusi 1 a §ja 2 §:ään uusi 2 momentti, 7 lukuun uusi 1 a §ja 4 §:ään, sel
laisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla lailla (752/1993), uusi 3 momentti, jolloin 
nykyinen 3 ja 4 momentti ja muutettu 5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, 8 lukuun uusi 
1 a, 8 aja 10 a §, 9 lukuun siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 §, 10 
lukuun uusi 1 aja 1 b §, 4 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (389/1995), uusi 9 
momentti sekä lukuun uusi 12-14 §, 12 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muu
tettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 
momentiksi, sekä lukuun uusi 2 a, 2 b ja 5 a §, 15 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osit
tain muutettuna mainitulla lailla (1292/1996), uusi 6 momentti ja 2 §:ään, sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla lailla (752/1993), uusi 5 mo-
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mentti, lakiin uusi 16 aja 16 b luku, 18 lukuun uusi 2 aja 2 b §, 4 §:ään siitä viimeksi mai
nitulla lailla kumotun 6 kohdan tilalle uusi 6 kohta ja pykälään uusi 7-10 kohta sekä 
5 § :ään siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 9 kohdan tilalle uusi 9 kohta, pykälään uusi 
11 ja 12 kohta ja uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 18 a luku seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiöla
kia (734/1978) siten kuin tässä laissa sääde
tään. Vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyh
tiölain voimaanpanosta annettua lakia 
(735/1978) soveltuvin osin, jollei tämän lain 
19 luvussa toisin säädetä. 

1 a § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan tämän 

luvun säännösten lisäksi osakeyhtiölain 1 
luvun 1 §:n 1 ja 2 momentin, 2 §:n 1 ja 3 
momentin sekä 3 ja 4 §:n säännöksiä. 

Osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n 1 ja 3 mo
mentin sekä 3 ja 4 §:n säännöksiä sovelle
taan myös keskinäiseen vakuutusyhtiöön. 

Keskinäinen vakuutusyhtiö voi olla myös 
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, jolloin 
siihen sovelletaan osakeyhtiölain julkisia 
osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

3 § 

Vakuutusyhtiö saa ilman asianomaisen mi
nisteriön lupaa omistaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä 
osake-enemmistön tai enemmistön kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jos 
yhtiön toimintaa voidaan pitää vakuutusliik
keeseen liittyvänä tai jos yhtiö on asunto- tai 
kiinteistöyhtiö taikka julkisen valvonnan 
alainen luotto- tai rahoituslaitos taikka rahas
toyhtiö. Lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittava vakuutusyhtiö ei kuitenkaan saa il
man ministeriön lupaa omistaa osake-enem
mistöä tai enemmistöä kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa tai 
rahastoyhtiössä. Mitä edellä säädetään osa
ke-enemmistöstä ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä osakeyhtiössä, sovelletaan 
myös vastaavaan määräämisvaltaan muussa 
yhteisössä. 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 

rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa 
huomioon myös konserniin kuuluvien mui
den yhtiöiden omistamat osakkeet ja määrää
misvalta. Vastaavasti otetaan huomioon va
kuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön konserniin 
kuuluvan yhtiön perustarnalle tai niiden yh
teydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassal
le kuuluvat osakkeet ja määräämisvalta. Niin 
ikään otetaan huomioon sellaisille muille 
vakuutusyhtiöille kuuluvat osakkeet ja mää
räämisvalta, joiden osakepääomasta vakuu
tusyhtiö tai vakuutusyhtiön konserniin kuu
luvat yhtiöt omistavat vähintään 20 prosent
tia ja määrän, joka vastaa vähintään 20 pro
senttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuotta
masta äänimäärästä. Jos vakuutusyhtiöllä on 
merkittävästi toisen vakuutusyhtiön kanssa 
yhteistä johtoa ja hallintoa ja jos lisäksi sen 
toimintaa on järjestetty yhteisesti toisen va
kuutusyhtiön kanssa taikka jos vakuutusyh
tiöllä omistamiensa takuuosuuksien nojalla 
on merkittävästi äänivaltaa toisessa vakuu
tusyhtiössä, ministeriö voi määrätä, että 4 
momentin rajoitusta vakuutusyhtiöön sovel
lettaessa otetaan huomioon myös tällaisen 
muun vakuutusyhtiön omistamat osakkeet 
ja määräämisvalta. 

3 a § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta 2 
luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1 ja 5 momenttia, 
2 a lukua, 11 luvun 4--6 §:ää, 13 lukua, 14 
luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 mo
menttia ja 5 b §:ää eikä 16 a luvun 10 sekä 
13-15 §:ää. 

4 § 
Vakuutusyhtiö saa ottaa luottoa ainoastaan: 
1) välttämättömän maksuvalmiutensa hoi

tamiseksi; 
2) työntekijäin eläkelaissa (395/1961) tar

koitettujen perusteiden mukaisena takaisin
lainauksena; 

3) jäljempänä 2 momentissa tarkoitettuna 
pääomalainana; sekä 

4) muissa asianomaisen ministeriön mää
räämissä tapauksissa. 
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Vakuutusyhtiö voi ottaa lainan (pääoma/ai
na), johon sovelletaan osakeyhtiölain 5 lu
vun 1 §:n 1 momentin 1-3 kohdan sekä 
2-4 momentin säännöksiä. Osakeyhtiölain 
5 luvun 1 § :n 3 momentissa tarkoitettuun 
pääoman palauttamiseen, koron ja muun hy
vityksen maksuun sekä vakuuden antamiseen 
sovelletaan soveltuvin osin myös, mitä tä
män lain 12 luvun 3 §:ssä säädetään. Näitä 
säännöksiä ei sovelleta osakeyhtiölain 6 lu
vun 5 §:ssä, tämän lain 16 luvun 14 §:ssä 
eikä 16 b luvun 5 § :n 1 momentissa tarkoi
tetussa lupamenettelyssä. Näissä tapauksissa 
pääomalainan velkojalle tulevan määrän saa 
maksaa vasta, kun osakepääoman alentami
nen, sulautuminen tai jakautuminen on re
kisteröity. Pääomalainan pääoman merkitse
misestä taseeseen säädetään 10 luvun 5 §:n 
2 momentissa. 

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 1 momen
tin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun lainan otta
misesta ministeriölle siten kuin ministeriö 
tarkemmin määrää. 

Mitä 1-3 momentissa säädetään vakuu
tusyhtiöstä, sovelletaan myös vakuutusyhtiön 
sellaiseen tytäryhteisöön, joka ei ole luotto
tai rahoituslaitos taikka rahastoyhtiö. 

Ministeriö voi 14 luvun 6 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa kieltää vakuutusyhtiöltä 
luotonoton. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

4 a § 
Vakuutusyhtiö saa antaa vakuuden vain 

omasta sitoumuksestaan sekä asianomaisen 
ministeriön määräämissä tapauksissa tytäryh
teisönsä sitoumuksesta edellyttäen, että tämä 
ei ole vakuutusyhtiö, luotto- tai rahoituslai
tos taikka rahastoyhtiö. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään, ei koske luotto- tai 
takausvakuutuksen antamista. 

Ministeriö voi antaa hakemuksesta luvan 
poiketa 1 momentin säännöksistä. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

2 luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiön perustamiseen sovelletaan 
myös osakeyhtiölain 2 luvun 4 ja 4 a §:n, 
5 §:n 2 ja 3 momentin, 6 §:n, 7 §:n 2-4 

momentin, 8 §:n 1 momentin, II §:n, I2 §:n 
2 ja 3 momentin sekä I4 ja 15 § :n säännök
siä. Mitä näissä lainkohdissa säädetään osa
keyhtiön osakkeista ja osakepääomasta, so
velletaan soveltuvin osin keskinäisen vakuu
tusyhtiön takuuosuuksiin ja takuupääomaan. 
Osakeyhtiölain 2 luvun 4 § :ssä tarkoitetun 
apporttiomaisuuden on oltava vakuutusliik
keen tarkoitukseen soveltuvaa. 

1 a § 
Vakuutusyhtiön voi perustaa yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö tai oikeushen
kilö (perustqja). 

Vähintään puolella perustajista on oltava 
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, 
jollei asianomainen ministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. 

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan 
talousalueella, kun se on perustettu Euroo
pan talousalueeseen kuuluvan valtion lain
säädännön mukaan ja kun sillä on sääntö
määräinen kotipaikka, keskushallinto tai pää
toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa. 

Perustajana ei voi olla vajaavaltainen, kon
kurssissa oleva eikä henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakieltoon. 

2 § 

Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai I6 luvun 1 §:n 4 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla perustettavalla yh
tiöllä on ne toimiluvat, jotka sulautuneilla 
oli, jollei asianomainen ministeriö erityisistä 
syistä toisin määrää. 

3 § 

Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yh
tiöjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on mai
nittava: 

I) perustajan täydellinen nimi ja osoite, 
luonnollisesta henkilöstä asuinpaikka ja suo
malainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa 
syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaik
ka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oi
keushenkilö on merkitty; 

6) aika, jonka kuluessa merkityt takuu
osuudet tai osakkeet on maksettava; 

7) milloin ja miten perustamiskokous kut
sutaan koolle, jollei sitä 9 §:n 2 momentin 
tai osakeyhtiölain 2 luvun 7 §:n 2 momentin 
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mukaisesti pidetä ilman kutsua; sekä 
8) yhtiön perustamiseen liittyvät yhtiön 

maksettavaksi tulevat kulut tai kulujen arvi
oitu enimmäismäärä. 

Vakuutusyhtiön 
mainittava: 

4 § 
yhtiöjärjestyksessä on 

4) keskinäisen yhtiön takuupääoman ja 
pohjarahaston määrä tai osakeyhtiön osake
pääoma, taikka milloin yhtiöjärjestystä 
muuttamatta voidaan takuupääomaa tai osa
kepääomaa alentaa taikka korottaa, vähim
mäispääoma ja enimmäispääoma, jolloin 
vähimmäispääoman on oltava vähintään yksi 
neljäsosa enimmäispääomasta, taikka milloin 
yhtiöjärjestystä muuttamatta voidaan pohja
rahastoa korottaa, sen määrä ja enimmäis
määrä; 

Keskinäisen vakuutusyhtiön nimeen on 
sisällytettävä sanat "keskinäinen", "vakuu
tus" ja "yhtiö". Julkisen keskinäisen vakuu
tusyhtiön nimeen on lisäksi sisällytettävä 
sana "julkinen" tai sanoja "julkinen yhtiö" 
vastaava lyhennys "jy". Yksityisen vakuu
tusosakeyhtiön nimeen on sisällytettävä sa
nat "vakuutus" ja "osakeyhtiö" tai sitä vas
taava lyhennys "oy" ja julkisessa vakuu
tusosakeyhtiössä lisäksi sana "julkinen" tai 
sanoja "julkinen osakeyhtiö" vastaava lyhen
nys "oyj". Jos vakuutusyhtiö aikoo käyttää 
toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, on 
jokainen toiminimen ilmaisu mainittava yh
tiöjärjestyksessä. 

Vakuutusosakeyhtiön osakkeiden on oltava 
samanmääräisiä, jos osakepääoma on jaettu 
useaan osakkeeseen. Keskinäisen yhtiön ta
kuuosuuksien tulee olla samanmääräisiä, jos 
takuupääoma on jaettu takuuosuuksiin. 

7 § 
Perusteilla olevan vakuutusyhtiön takuu

osuuksien tai osakkeiden merkitseminen on 
tehtävä asiakirjaan (merkintäasiakilja), johon 
on liitetty perustaruiskirja ja yhtiöjärjestyk
sen vahvistamisesta annettu asianomaisen -
ministeriön päätös. Muulla tavoin tapahtu
neeseen osakkeen tai takuuosuuden merkin
tään yhtiö ei voi vedota, jos merkitsijä en
nen yhtiön rekisteröimistä ilmoittaa virheestä 
rekisteriviranomaiselle. 

9 § 

Jos perustaruiskokouksessa ehdotetaan pe
rustamiskirjassa olevan määräyksen muutta
mista, päätöstä yhtiön perustamisesta ei saa 
tehdä ennen kuin ehdotuksen johdosta on 
tehty päätös. Jos perustaruiskokouksessa 
päätetään muuttaa yhtiöjärjestystä, päätöstä 
yhtiön perustamisesta ei saa tehdä ennen 
kuin asianomainen ministeriö on vahvistanut 
yhtiöjärjestyksen muutokset. 

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 
edustetuista takuuosuuksista tai osakkeista 
taikka 9 §:n 2 momentissa mainitussa ta
pauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja 
jos perustaruiskokouksessa voidaan osoittaa: 

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta 
tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu 
vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 1 momentis
sa säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä; 
rahassa maksettava määrä on maksettava yh
tiön Suomessa olevalle talletuspankin tai 
talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ul
komaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille. 

Kun yhtiö on perustettu, on perustaruisko
kouksessa toimitettava yhtiökokoukselle 
kuuluvat vaalit. Osakkeista, takuuosuuksista 
ja pohjarahastosta maksettua määrää ei saa 
käyttää ennen kuin hallitus on valittu. 

11 § 
Vakuutusyhtiö on kolmen kuukauden ku

luessa perustaruispäätöksen tekemisestä il
moitettava rekisteröitäväksi niin kuin siitä 
erikseen säädetään. Takuu- tai osakepääoma
na rekisteröidään merkittyjen ja merkitsijöil
le annettujen takuuosuuksien tai osakkeiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo vähennettynä 
osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n mukaan mitä
töityjen osakkeiden tai takuuosuuksien yh
teenlasketulla nimellisarvolla. Lisäksi rekis
teröidään pohjarahaston määrä. 

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä: 
1) vakuutusyhtiön hallituksen jäsenten ja 

toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön 
perustamisessa on noudatettu tämän lain 
säännöksiä ja että osakkeista tai takuuosuuk-
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sista maksettu määrä ja pohjarahasto on yh
tiön omistuksessa ja hallinnassa; sekä 

2) tilintarkastajien todistus siitä, että tämän 
lain säännöksiä osakepääoman, takuupää
oman ja pohjarahaston maksusta on nouda
tettu. 

13 § 
Hallituksen on viipymättä perittävä viiväs

tynyttä määrää, jos osaketta tai takuuosuutta 
ei makseta ajoissa. Hallitus voi todeta oikeu
den osakkeeseen tai takuuosuuteen menete
tyksi, jos viivästynyttä määrää korkoineen ei 
makseta kuukauden kuluessa 3 §:n 2 mo
mentin 6 kohdassa tarkoitetun maksuajan 
päättymisestä. 

2 a luku 

Ensivakuutustoiminnan haljoittamineu 
ulkomailla 

16 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo perustaa edustus

ton valtioon, joka ei kuulu Euroopan talous
alueeseen, sen on ennen edustuston perusta
mista ilmoitettava asiasta asianomaiselle mi
nisteriölle. Ilmoituksen liitteistä on soveltu
vin osin voimassa, mitä 3 §:ssä säädetään. 

3 luku 

V akuotusyhtiön osakkuus 

1 § 

Keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuk
senottajaosakkaat eivät ole henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. Keskinäisen 
vahinkovakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
voidaan kuitenkin määrätä, että vakuutuk
senottajaosakkaat ovat henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. Jos vakuutuk
senottajaosakas on kuluttaja tai sellainen 
elinkeinonharjoittaja, joka huomioon ottaen 
hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus 
sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenan
tajan sopijapuolena rinnastettavissa kulutta
jaan, voi hänen vastuunsa yhtiön velvoitteis
ta olla enintään yhtä suuri kuin hänen edel
lisenä kalenterivuonna maksuunpantujen va
kuutusmaksujensa yhteismäärä. Takuuosuu
den omistajat eivät ole henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. 

370060 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, 
takuuosuuskirjan, takuuosuusluettelon ja ta
kuuosuuden omistajista pidettävän luettelon 
osalta sovelletaan tämän luvun säännösten li
säksi soveltuvin osin osakeyhtiölain 3 luvun 
säännöksiä osakkeesta, osakekirjasta sekä 
osake- ja osakasluettelosta. Lisäksi takuu
osuuteen sovelletaan osakeyhtiölain 3 a lu
vun säännöksiä arvo-osuusjärjestelmään kuu
luvista osakkeista. Keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä voi olla takuuosuuksia, joilla on 
äänioikeus vain tietyissä yhtiökokouksessa 
käsiteltävissä asioissa. Tällaisiin takuuosuuk
siin sovelletaan osakeyhtiölain 3 luvun 
1 a-1 c § :n säännöksiä etuosakkeesta. 

1 a § 
Kun keskinäinen vakuutusyhtiö on päättä

nyt lisätä vakuutuksenottajaosakkaiden vas
tuuta yhtiön velvoitteista siitä, mikä se yh
tiöjärjestyksen mukaan on, tai kun vakuu
tusosakeyhtiö on päättänyt muuttua sellai
seksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, jonka 
vakuutuksenottajaosakkaat ovat vastuussa 
yhtiön sitoumuksista, vakuutuksenottajalla, 
joka ei ole myötävaikuttanut päätöksen teke
miseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 
(543/1994) 12 §:n mukaista oikeutta irtisa
noa vakuutus milloin tahansa, on oikeus kol
men kuukauden kuluessa 2 momentissa tar
koitetusta ilmoittamisesta kirjallisesti irtisa
noa vakuutussopimuksensa. 

Yhtiön hallituksen on ilmoitettava 1 mo
mentissa tarkoitetusta päätöksestä kuulutta
maila siitä kuukauden kuluessa yhtiöjärjes
tyksen muutoksen rekisteröimisestä viralli
sessa lehdessä sekä ainakin yhdessä yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä sekä sen mukaan 
kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa 
määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös mai
ninta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuk
senottajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopi
muksensa. 

2 § 

Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan tämän 
luvun säännösten lisäksi osakeyhtiölain 3 ja 
3 a luvun säännöksiä. 
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4 luku 

Osake- ja takuupääoman korottaminen 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan osa

keyhtiölain 4 luvun säännöksiä, jollei tässä 
luvussa toisin säädetä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman 
korottamisessa noudatetaan soveltuvin osin 
osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä osakepää
oman korottamisesta, jollei tässä luvussa 
toisin säädetä. 

2 § 
Vakuutusyhtiö saa ottaa vaihtovelkakirja

lainan vain 1 luvun 4 §:ssä säädetyin edelly
tyksin. 

3 § 
Keskinäisessä vakuutusyhtiössä osakeyh

tiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettu kahden kolmasosan 
enemmistö lasketaan annetuista äänistä. 

4 § 
Jos osake- tai takuupääoman korottaminen 

edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, vakuutusyhtiön on haettava 
yhtiöjärjestyksen muutokselle asianomaisen 
ministeriön vahvistus siten kuin siitä tässä 
laissa säädetään. Osakeyhtiölain 4 luvun 
5 b § :n 1 momentissa tarkoitettu aika laske
taan tässä tapauksessa siitä, kun ministeriö 
on vahvistanut yhtiöjärjestyksen muutoksen. 

5 § 
Takuupääomaa ei saa korottaa osakeyh

tiölain 4 luvun 12 §:n 2 momentissa eikä 
13 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

6 § 
Jos uusi osake tai takuuosuus merkitään 

apporttiomaisuutta vastaan, tulee apport
tiomaisuuden olla vakuutusliikkeen tarkoi
tukseen soveltuva. 

5 luku 

Osake- ja takuupääoman alentaminen, 
lunastusehtoiset osakkeet ja takuupääoman 

takaisinmaksu 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan osa-

keyhtiölain 6 luvun säännöksiä, jollei tässä 
luvussa toisin säädetä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman 
ja takuuosuuksien osalta noudatetaan sovel
tuvin osin, jollei tässä luvussa toisin säädetä, 
mitä osakeyhtiölain 6 luvussa säädetään osa
kepääoman alentamisesta osakeyhtiölain 6 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin. 

Vakuutusyhtiö ei saa alentaa peruspää
omaansa 2 luvun 5 §:ssä säädettyä pie
nemmäksi, jollei asianomainen ministeriö 
erityisistä syistä myönnä lupaa alentaa pe
ruspääomaa enintään puoleen 2 luvun 
5 §:ssä säädetystä määrästä. Osakeyhtiölain 
6 luvun 1 §:n 5 momenttia ei sovelleta va
kuutusyhtiöihin. 

2 § 
Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2-4 mo

mentissa tarkoitettuihin päätöksiin vaaditaan 
vakuutusyhtiössä osakeyhtiölain 9 luvun 
14 §:n mukaisen päätöksen sijasta tämän 
lain 8 luvun 10 §:n mukainen päätös. 

3 § 
Alennetulle osake- tai takuupääomalle, 

muulle sidotulle omalle pääomalle ja 12 lu
vun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuille muille 
jakokelvottomille erille on osake- tai takuu
pääoman alentamisen jälkeen jäätävä täysi 
kate. Jos yhtiö on konsernin emoyhtiö, täysi 
kate on vastaavasti jäätävä konsernin sido
tulle omalle pääomalle ja muille jakokelvot
tomille erille. Muutoin noudatetaan, mitä 
osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:ssä säädetään. 

4 § 
Jos osake- tai takuupääoman alentamista 

koskevan päätöksen täytäntöönpanoon tarvi
taan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä tarkoitet
tu rekisteriviranomaisen lupa, vakuutusyh
tiön on haettava kahden kuukauden kuluessa 
alentamispäätöksen tekemisestä asian
omaisen ministeriön suostumus osake- tai ta
kuupääoman alentamiselle. Suostumuksen 
antamisen osalta noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 16 luvun 13 §:ssä säädetään. 

Osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä tarkoitettua 
rekisteriviranomaisen lupaa on haettava kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun ministeriö 
on antanut suostumuksensa osake- tai takuu
pääoman alentamiselle. Rekisteriviranomai
selle tehtävään hakemukseen on liitettävä 
selvitys ministeriön antamasta suostumuk
sesta. Vakuutusyhtiön on viimeistään osa-
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keyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuna 
määräpäivänä esitettävä rekisteriviranomai
selle selvitys siitä, että ministeriön antama 
suostumus on saanut lainvoiman. Jos minis
teriön suostumus ei ole saanut lainvoimaa 
viimeistään edellä tarkoitettuna määräpäivä
nä, rekisteriviranomaisen on lykättävä hake
muksen käsittelyä, kunnes suostumus on 
lainvoimainen. 

Vakuutusyhtiön osake- ja takuupääoman 
alentamisen osalta velkojalla ei osakeyh
tiölain 6 luvun 5-7 §:ssä tarkoiteta vakuu
tuksenottajaa, vakuutettua eikä muita, joiden 
saaminen perustuu vakuutussopimukseen 
( vakuutusvelkoja). 

Vakuutusyhtiön on haettava osakeyhtiölain 
6 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa ministeriön suostumus voitonja
osta päättämiseen. Suostumuksen antamisen 
osalta noudatetaan soveltuvin osin tämän 
pykälän säännöksiä. 

5 § 
Jos osake- tai takuupääoman alentaminen 

edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, vakuutusyhtiön on haettava 
yhtiöjärjestyksen muutokselle asianomaisen 
ministeriön vahvistus siten kuin siitä tässä 
laissa säädetään. Osakeyhtiölain 6 luvun 
8 § :ssä tarkoitettu aika lasketaan tässä ta
pauksessa siitä, kun ministeriö on vahvista
nut yhtiöjärjestyksen muutoksen. 

6 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoma 

tai osa siitä voidaan maksaa takaisin 12 lu
vun 2 §:ssä tarkoitetuilla voitonjakokelpoi
silla varoilla muodostamalla takaisinmakset
tua määrää vastaava pohjarahasto. Takuupää
oman takaisinmaksamisesta päättää yhtiöko
kous. 

Yhtiöjärjestyksessä on määrättävä takuu
pääoman takaisinmaksamisessa noudatettava 
järjestys sekä takuuosuudesta maksettava 
hinta tai sen laskemisen perusteet. Takuu
pääoman takaisinmaksamista koskeva mää
räys, joka otetaan yhtiöjärjestykseen sitä 
muuttamalla, saa koskea vain päätöksen jäl
keen merkittäviä uusia takuuosuuksia, jollei
vät kaikki takuuosuuksien omistajat ole anta
neet siihen suostumustaan. 

Yhtiöjärjestykseen on tehtävä tarvittavat 
muutokset, kun takuuosuuksia on päätetty 
maksaa takaisin. 

6 luku 

Omat osakkeet ja takuuosuudet 

1 § 
Vakuutusyhtiö saa vastiketta vastaan hank

kia omia osakkeitaan tai takuuosuuksiaan 
vain siten kuin tässä luvussa säädetään. Va
kuutusyhtiö saa ottaa omia osakkeitaan tai 
takuuosuuksiaan pantiksi ja tytäryhteisö 
hankkia tai ottaa pantiksi emoyhtiön osak
keita tai takuuosuuksia vain 2 momentissa 
säädetyllä tavalla. 

Vastaanottaessaan liikkeen yhtiöiden su
lautuessa tai muulla tavoin vakuutusyhtiö tai 
sen tytäryhteisö saa hankkia tai ottaa pantik
si liikkeeseen kuuluvan vakuutusyhtiön 
osakkeen tai takuuosuuden. Vakuu
tusosakeyhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä on 
oikeus tai velvollisuus lunastaa osake osa
keyhtiölain 3 luvun 3 §:ssä sekä tämän lain 
8 luvun 12 §:ssä, 16luvun 19 §:ssäja 18 a 
luvun 2 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä tarkoi
tetuissa tapauksissa. Keskinäisellä vakuu
tusyhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä on oikeus 
tai velvollisuus lunastaa takuuosuus osa
keyhtiölain 3 luvun 3 § :ssä ja tämän lain 
18 a luvun 2 § :n 4 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa. Vakuutusyhtiö tai sen tytäryh
teisö saa huutokaupassa ostaa vakuutusyhti
ön saamisesta ulosmitatun täysin maksetun 
osakkeen tai takuuosuuden. 

2 § 
Vakuutusyhtiön tai sen tytäryhteisön oi

keuteen merkitä vakuutusyhtiön osakkeita tai 
takuuosuuksia sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 7 luvun 2 §:ssä säädetään osakkeen 
merkitsemisestä. 

3 § 
Vakuutusyhtiö voi hankkia omia osakkei

taan tai takuuosuuksiaan muissa kuin 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vain 
varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. 
Yhtiökokous päättää hankinnasta siten kuin 
osakeyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2-4 momen
tissa sekä 4-6 §:ssä säädetään. Osakeyh
tiölain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun päätök
seen vaaditaan vakuutusyhtiössä kuitenkin 
osakeyhtiölain 9 luvun 14 §:n mukaisen pää
töksen sijasta tämän lain 8 luvun 10 §:n mu
kainen päätös. Yhtiökokous voi myös mää
räajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi yhtiöko
kouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen 
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päättämään hankinnasta. 

4 § 
Vakuutusyhtiölle kuuluvien omien osak

keiden tai takuuosuuksien luovuttamiseen 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 7 luvun 
7 § :ssä säädetään omien osakkeiden luovut
tamisesta, jollei tämän lain 4 luvun 3 §:stä 
muuta johdu. 

Jos julkiselle vakuutusyhtiölle ja sen tytä
ryhteisöille kuuluvien vakuutusyhtiön osak
keiden tai takuuosuuksien yhteenlaskettu 
nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä 
on yli viisi prosenttia vakuutusyhtiön osake
tai takuupääomasta tai sen kaikkien osakkei
den tai takuuosuuksien äänimäärästä sen 
vuoksi, että osakkeita tai takuuosuuksia on 
hankittu 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla tai saatu vastikkeetta, mainitun mää
räosan ylittävältä osin osakkeet tai takuu
osuudet on luovutettava kolmen vuoden ku
luessa saannosta. 

Yksityisen vakuutusyhtiön tai sen tytäryh
teisön hankkima yhtiön osake tai takuuosuus 
on luovutettava viimeistään kolmen vuoden 
kuluessa saannosta. 

Osakkeet tai takuuosuudet, jotka on han
kittu vastoin tämän luvun säännöksiä, on 
luovutettava viipymättä ja viimeistään kuu
den kuukauden kuluessa saannosta. 

Jos osakkeita tai takuuosuuksia ei ole luo
vutettu 2-4 momentin mukaisessa määrä
ajassa, osake- tai takuupääomaa on heti alen
nettava osakkeiden tai takuuosuuksien yh
teenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla mää
rällä mitätöimällä osakkeet tai takuuosuudet 

7 luku 

Yhtiön johto 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiön hallitukseen, hallintoneuvos
toon ja toimitusjohtajaan sovelletaan osa
keyhtiölain 8 luvun 5-7 §:n, 8 §:n 2 ja 3 
momentin, 9 ja 10 §:n, 11 a §:n 1 momentin 
sekä 12-15 § :n säännöksiä. Keskinäisen 
vakuutusyhtiön osakkaasta on voimassa, mi
tä osakeyhtiölain 8 luvun 14 § :ssä säädetään 
osakkeenomistajasta. 

1 a § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava hallitus, johon 

kuuluu vähintään kolme jäsentä. 
Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjär-

jestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän 
kuin puolet hallituksen jäsenistä asetetaan 
muussa järjestyksessä. Hallintoneuvoston 
suorittamasta hallituksen valinnasta sääde
tään 7 §:n 4 momentissa. Hallituksen jäse
neltä ja varajäseneltä on ennen valintaa saa
tava päivätty ja allekirjoitettu suostumus teh
tävään. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on määrät
tävä yhtiöjärjestyksessä. Toimikauden tulee 
päättyä viimeistään neljäntenä valinnan jäl
keisenä tilikautena, joko uuden valinnan toi
mittavan yhtiökokouksen tai tilikauden päät
tyessä. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen jä
senestä, sovelletaan vastaavasti varajäseneen. 

2 § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos 
yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty, hallin
toneuvosto. Toimitusjohtajalta ja hänen sijai
seltaan on ennen nimitystä saatava päivätty 
ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta
jasta, sovelletaan vastaavasti hänen sijaiseen
sa. 

3 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei asianomainen 
ministeriö myönnä tästä poikkeusta. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoit
tavan vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa 
olla talletuspankin taikka toisen vakuutusyh
tiön tai sen kanssa samaan konserniin kuulu
van yhtiön palveluksessa. Lakisääteistä elä
kevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhti
ön hallituksen kaikkien jäsenten lukumääräs
tä tulee enemmistön olla henkilöitä, jotka 
eivät ole saman talletuspankin taikka vakuu
tusyhtiön tai sen kanssa samaan konserniin 
kuuluvan yhtiön palveluksessa taikka halli
tuksen tai hallintoneuvoston jäseninä. 

Ministeriö voi antaa 3 momentin säännök
sistä poikkeusluvan. 

3 a § 
Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ja hänen 

sijaisensa eivät saa olla vakuutusyhtiön 
kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto
laitoksen toimitusjohtajana tai tämän sijaise
na. 
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Enemmistön vakuutusyhtiön hallituksen 
jäsenistä ja varajäsenistä on oltava henkilöi
tä, jotka eivät ole 1 momentissa tarkoitetun 
luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai vara
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai hänen 
sijaisenaan, jollei asianomainen ministeriö 
myönnä vakuutusyhtiön hallituksen jäsenten 
tai varajäsenten osalta poikkeusta. 

4 § 
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään 

ennen toimikauden päättymistä. Ennenaikai
sesta eroamisesta on ilmoitettava hallituksel
le ja, jos eroavaa jäsentä ei ole valittu yh
tiökokouksessa, myös sille, joka hänet on 
asettanut. Eroilmoitus on päivättävä ja alle
kirjoitettava. Hallituksen jäsenen voi erottaa 
tehtävästä se, joka on hänet valinnut. 

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kes
ken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen 
jäsen menettää 3 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu
tensa tehtävään, eikä varajäsentä ole, halli
tuksen muiden jäsenten on huolehdittava 
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Jos valinta kuuluu yhtiöko
koukselle ja jos hallitus jäljellä olevine jä
senineen ja varajäsenineen on päätösvaltai
nen, valinta voidaan siirtää siihen seuraa
vaan yhtiökokoukseen, jossa hallituksen jä
senet muutenkin on valittava. 

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syy
tä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita hal
lituksen jäseniä, hän on velvollinen hake
maan asianomaiselta ministeriöitä lupaa kut
sua yhtiökokous koolle valitsemaan uutta 
hallitusta 8 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla taval
la. 

Hakemuksen 4 tai 5 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa saa, jollei ministeriö jo ole 
ryhtynyt tarvittaviin toimiin, ministeriölle 
tehdä hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, osa
kas, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa 
riippua siitä, että yhtiöllä on toimikelpoinen 
hallitus ja toimitusjohtaja. 

5 § 
Hallituksessa on oltava puheenjohtaja. Pu

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhtiöjär
jestyksessä ole toisin määrätty _tai hallitusta 
valittaessa ole toisin päätetty. Aänten men
nessä hallituksessa tasan puheenjohtaja vali
taan arvalla. Toimitusjohtaja saa olla halli
tuksen puheenjohtajana vain, milloin yhtiöllä 
on hallintoneuvosto. 

7 § 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 

yhtiöllä on oltava hallintoneuvosto. 
Hallintoneuvostossa on oltava vähintään 

viisi jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen 
jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. 
Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten 
varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja 
enimmäismäärä sekä toimikausi on mainitta
va yhtiöjärjestyksessä. 

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrä
tä, että vähemmän kuin puolet hallintoneu
voston jäsenistä asetetaan muussa järjestyk
sessä. Hallintoneuvoston jäseneltä ja vara
jäseneltä on ennen valintaa saatava päivätty 
ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Mitä 
I a §:n 3 ja 4 momentissa, 3 §:n I, 3 ja 5 
momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä sekä osakeyh
tiölain I6 luvun 4 §:ssä säädetään hallituk
sen jäsenistä, varajäsenistä ja puheenjohta
jasta, sovelletaan vastaavasti hallintoneuvos
ton jäseniin, varajäseniin ja puheenjohtajaan. 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja 
määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jol
lei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä, 
että hallintoneuvosto ottaa toimitusjohtajan 
ja muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt 
sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Hallin
toneuvoston oikeudesta vaatia ylimääräisen 
yhtiökokouksen koollekutsumista sekä kut
sua koolle yhtiökokous säädetään 8 luvun 
8 §:ssä. Muita kuin tässä laissa mainittuja 
tehtäviä ei saa antaa hallintoneuvostolle. 

8 luku 

Yhtiökokous 

I § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiöstä ja sen yhtiökokouksesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä osakeyh
tiölain 9 luvun 2 ja 2 a-2 c §:ssä, 3 §:n 2 
momentissa, 4 ja 7 §:ssä, 8 §:n I momentis
sa, I0-13 ja I6 §:ssä ja I7 §:n 2-4 mo
mentissa säädetään osakeyhtiöstä ja sen yh
tiökokouksesta. Mitä näissä lainkohdissa 
säädetään osakeyhtiön osakkeenomistajasta, 
sovelletaan soveltuvin osin keskinäisen va
kuutusyhtiön osakkaaseen. Osakeyhtiölain 9 
luvun II §:n 2 momentin säännöstä osakas
luettelon nähtävilläolosta sovelletaan keski
näisissä vakuutusyhtiöissä vain takuuosuu-
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den omistajista pidettävään luetteloon. 

1 a § 
Osakkaat käyttävät vakuutusyhtiön yh

tiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön 
asioissa. 

Jokaisella osakkaana on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Yhtiöjärjes
tyksessä voidaan määrätä, että osakkaan on 
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen il
moittauduttava yhtiölle viimeistään kokous
kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. 

2 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk

sessä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa 
yhtiökokouksessa käyttävät osakkaiden sijas
ta heidän keskuudestaan valitsemaosa edus
tajat. Osakeyhtiölain 9 luvun 2 a-2 c §:ää 
ei sovelleta edustajiin. Edustajasta on muu
toin voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
osakkaasta. Edustajan osallistumisoikeutta ei 
kuitenkaan saa rajoittaa siten kuin 1 a §:n 2 
momentissa säädetään. 

3 § 
Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvan 

takuuosuuden tai osakkeen nojalla ei saa 
osallistua yhtiökokoukseen. Sellaista takuuo
suutta tai osaketta ei oteta lukuun, milloin 
pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn 
oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien 
takuuosuuden omistajien tai osakkeenomista
jien suostumus tai niiden takuuosuuden 
omistajien tai osakkeenomistajien suostu
mus, joilla on määräosa yhtiön takuuosuuk
sista tai osakkeista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti yhtiön tai sen tytäryhteisön mää
räysvallassa osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olevalle säätiölle kuulu
vaan takuuosuuteen tai osakkeeseen taikka 
yhtiön tai sen tytäryhteisön vakuutukseen 
perustuvaan osakkuuteen. 

5 § 
Jokainen saa yhtiökokouksessa äänestää 

edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä, 
jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai 
jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä. 
Osakkeenomistajan osakkeiden tuottama ää
nimäärä ei voi olla suurempi kuin 20 kertaa 
äänimäärä, jonka toisen osakkeenomistajan 
sama osakemäärä tuottaa. Mitä tässä mo-

mentissa säädetään osakkeenomistajasta ja 
osakkeista, sovelletaan keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä takuuosuuden omistajaan ja ta
kuuosuuksiin. 

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai 
toisen valtuuttamana äänestää enintään yh
dellä kymmenesosalla kokouksessa eduste
tusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina 
olevien takuuosuuden omistajien takuu
osuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä 
saa olla ottaen huomioon ensimmäisessä 
virkkeessä mainittu rajoitus enintään yhtä 
suuri kuin kokouksessa edustettuina olevien 
vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvi
en äänten yhteismäärä, jollei 3 momentista 
muuta johdu. 

Jos kokouksessa edustettuina oleviin ta
kuuosuuksiin perustuvien äänten yhteenlas
kettu määrä on ottaen huomioon 2 momen
tin ensimmäisessä virkkeessä oleva rajoitus 
suurempi kuin kokouksessa edustettuina ole
vien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perus
tuvien äänten yhteenlaskettu määrä, kukin 
takuuosuuden omistaja saa äänestää enintään 
äänimäärällä, joka saadaan, kun hänen mah
dollisesti jo kymmenesosaan kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä rajoitu äänimäärän
sä kerrotaan luvulla, joka saadaan jakamalla 
vakuutuksenottajien mahdollisesti jo kym
menesosaan kokouksessa edustetusta ääni
määrästä rajoitettujen vakuutuksiin perustu
vien äänten yhteenlaskettu määrä takuuosuu
den omistajien samalla tavalla rajoitettujen 
takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteenlas
ketulla määrällä. Näin saadut luvut pyöris
tetään lähimpään täyteen lukuun. Jokaisella 
takuuosuuden omistajalla on kuitenkin vä
hintään yksi ääni. 

7 § 

Päätöksen tekeminen asiassa, joka maini
taan 2 momentin 1-3 kohdassa, on kuiten
kin siirrettävä tiettynä päivänä vähintään 
kuukautta ja enintään kahta kuukautta myö
hemmin pidettävään jatkokokoukseen, jos 
keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat, joilla 
on vähintään yksi kolmasosa tai yhtiöjärjes
tyksessä määrätty pienempi osa kokouksessa 
edustettuina olevien osakkaiden yhteenlaske
tusta äänimäärästä, tai jos vakuutusosakeyh
tiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa vakuutusosakeyhtiön 
osakkeista, sitä vaativat. Päätöksen tekemistä 
ei saa toistamiseen siirtää. 
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8 a § 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava 

aikaisintaan kaksi kuukautta ja, jollei yh
tiöjärjestyksessä ole määrätty pitempää ai
kaa, viimeistään viikkoa ennen kokousta tai 
1 a §:n 2 momentin mukaista viimeistä il
moittautumispäivää. Jos päätöksen tekemi
nen yhtiökokouksessa käsiteltävässä asiassa 
siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimi
tettava eri kutsu, jos kokous pidetään myö
hemmin kuin neljän viikon kuluttua. Sen 
estämättä, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään 
kutsuajasta, kutsu jatkokokoukseen voidaan 
aina toimittaa viimeistään neljä viikkoa en
nen kokousta. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan 
päätöksen pätevyyden edellyt:rksenä on, että 
päätös tehdään kahdessa yhtiökokouksessa, 
ei kutsua jälkimmäiseen kokoukseen saa toi
mittaa ennen kuin edellinen kokous on pi
detty. Kutsussa on mainittava edellisessä ko
kouksessa tehty päätös. 

Kutsu on toimitettava yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. Jos kokouksessa käsitellään yh
tiöjärjestyksen muuttamista 3 luvun 1 a §:ssä 
tai tämän luvun 10 a §:ssä mainituin tavoin, 
osakepääoman alentamista lunastamalla 
osakkeita, omien osakkeiden hankkimista, 
yhtiön asetta~ista selvitystqaan !ai selvit~s
tilan lopettamista, sulautumista, Jakautumis
ta, yhtiön koko vakuutuskannan luovuttamis
ta, julkisen vakuutusyhtiön muuttamista yk
sityiseksi vakuutusyhtiöksi taikka vakuu
tusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi 
vakuutusyhtiöksi, on lisäksi lähetettävä kir
jallinen kutsu jokaiselle osakkaalle, jonka 
osoite on yhtiön tiedossa. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään kokouskutsun lähet
tämisestä jokaiselle osakkaalle ei sovelleta, 
jos kokouksessa käsitellään vakuutusyhtiön 
tytäryhteisönä olevan asunto- tai kiinteis
töyhtiön sulautumista vakuutusyhtiöön. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsi
teltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjär
jestyksen muuttamista, on muutoksen pää
asiallinen sisältö mainittava kutsussa. 

Milloin yhtiökokouksessa käsitellään tilin
päätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat 
tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään 
viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkont
torissa osakkaiden nähtävinä ja viivytyksettä 
lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää. 

10 § 
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää 

yhtiökokous. Päätös on pätevä vain, jos sitä 
ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähin-

tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja 
vakuutusosakeyhtiössä vähintään kaksi kol
masosaa annetuista äänistä ja kokouksessa 
edustetuista osakkeista. 

Mitä 2 momentissa säädetään, on soveltu
vin kohdin noudatettava takuupääomaa, sen 
vähimmäis- tai enimmäismäärää tai takuu
osuuksien nimellisarvoa koskevan yhtiöjär
jestyksen muutosta tarkoittavan päätöksen 
rekisteröimisen osalta. 

10 a § 
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

siten, että jo annettujen osakkeiden tai ta
kuuosuuksien osalta: 

1) osakkeenomistajien tai takuuosuuden 
omistajien maksuvelvoitteita yhtiötä kohtaan 
lisätään; 

2) oikeutta yhtiön osakkeiden tai takuu
osuuksien hankkimiseen rajoitetaan osakeyh
tiölain 3 luvun 3 tai 4 §:ssä säädetyllä taval
la; 

3) yksityisen vakuutusosakeyhtiön yh
tiöjärjestykseen otetaan osakeyhtiölain 6 lu
vun 9 §:ssä tarkoitettu määräys; tai 

4) Samanlajisten osakkeiden tai takuu
osuuksien tuottamien oikeuksien keskinäistä 
suhdetta muutetaan, 

vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen 
taikka 1 0 § :n mukaisen päätöksen lisäksi 
niiden osakkaiden suostumuksen, joita tai 
joiden osakkeita taikka takuuosuuksia muu
tos koskee. 

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 
siten, että enemmän kuin yksi kymmenesosa 
tilikauden voitosta, sitten kun siitä on vähen
netty edellisiltä tilikausilta olevan tappion 
peittämiseen tarvittava määrä, on siirrettävä 
vararahastoon tai pohjarahastoon taikka 
muutoin jätettävä jakamatta, on pätevä vain, 
jos osakkaat, joilla on enemmän kuin yhdek
sän kymmenesosaa kokouksessa edustetuista 
osakkeista tai takuuosuuksista, ovat sitä kan
nattaneet. 

Jos vakuutusyhtiössä on erilajisia osakkeita 
tai takuuosuuksia ja yhtiöjärjestyksen muu
toksen vuoksi koko osake- tai takuuosuusla
jin oikeudet vähenevät, vaaditaan 10 § :n 
mukaisen päätöksen lisäksi niiden osakkeen
omistajien tai takuuosuuden omistajien suos
tumus, joilla on vähintään puolet kaikista 
tämän lajisista osakkeista tai takuuosuuksis
ta, sekä niiden osakkeenomistajien tai takuu
osuuden omistajien kannatus, joilla on vä
hintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus-
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tetuista tämän lajisista osakkeista tai takuuo
suuksista. 

13 § 
Jos yhtiökokouksen päätös ei ole syntynyt 

asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se 
muutoin on tämän lain tai sen nojalla sovel
lettavien osakeyhtiölain säännösten tai yh
tiöjärjestyksen vastainen, voi osakas, yhtiön 
hallitus, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
nostaa kanteen yhtiötä vastaan päätöksen 
julistamiseksi pätemättömäksi tai sen muut
tamiseksi. 

9 luku 

Tilintarl<astus ja erityinen taoostos 

1 § 
Vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta on voi

massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus
laissa (936/1994) säädetään. Tässä laissa hy
väksytyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilin
tarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua 
henkilöä ja yhteisöä. 

Vakuutusyhtiössä tulee olla vähintään 
kaksi tilintarkastajaa sen mukaan kuin yh
tiöjärjestyksessä määrätään. Tilintarkastaj an 
valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on 
valittava useampi kuin kaksi, yhtiöjärjestyk
sessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut 
heistä, ei kuitenkaan kaikkia, asetetaan 
muussa järjestyksessä. 

Yhtiökokouksen on lisäksi valittava vähin
tään kaksi varatilintarkastajaa. Mitä tässä 
laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilin
tarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varati
lintarkastajaan. 

Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan 
asettamista osallistumaan tilintarkastukseen 
muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva 
ehdotus on tehtävä siinä yhtiökokouksessa, 
jossa tilintarkastajat on valittava tai jossa 
asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. 
Jos ehdotusta ovat keskinäisen vakuutusyhti
ön yhtiökokouksessa kannattaneet äänioikeu
tetut, joilla on vähintään yksi kolmasosa ko
kouksessa annetuista äänistä, tai vakuu
tusosakeyhtiön yhtiökokouksessa osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kym
menesosa kaikista osakkeista tai yksi kol
masosa kokouksessa edustetuista osakkeista, 
osakas voi kuukauden kuluessa yhtiöko
kouksesta hakea asianomaiselta ministeriöitä 
hyväksytyn tilintarkastajan määräämistä. Mi
nisteriön tulee yhtiön hallitusta kuultuaan 

määrätä tilintarkastaja ajaksi, joka kestää 
seuraavana tilikautena pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun. 

2 § 
Tilintarkastajan toimikausi on määrättävä 

yhtiöjärjestyksessä. Tilintarkastajan tehtävä 
päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen lo
pussa, joka pidetään hänen toimikauteensa 
sisältyvän viimeisen tilikauden päätyttyä, tai 
jos hänet on valittu tehtäväänsä toistaiseksi, 
silloin kun uusi tilintarkastaja on valittu hä
nen tilalleen. 

3 § 
Vakuutusyhtiön tilintarkastajana voi olla 

vain hyväksytty tilintarkastaja. Vähintään 
yhden yhtiökokouksen valitseman tilintar
kastajan ja varatBiotarkastajan on oltava 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintar
kastaja. 

Yhtiökokouksen on nimettävä yksi tilintar
kastaja valvontatilintarkastajana huolehti
maan yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tehok
kaasta valvonnasta tilikauden aikana. Yh
tiökokouksen on lisäksi nimettävä yksi tilin
tarkastaja tai varatBiotarkastaja valvontatilin
tarkastaj an sij aiseksi. V alvontatilintarkastaj an 
ja tämän sijaisen on oltava Keskuskauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta 
sekä valvontatilintarkastajalta ja tämän sijai
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja 
allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

4 § 
Asianomaisen ministeriön on ilmoituksesta 

määrättävä vakuutusyhtiölle kelpoisuusehdot 
täyttävä tilintarkastaja, milloin: 

1) hyväksyttyä tilintarkastajaa ei ole valittu 
tämän lain tai tilintarkastuslain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai 
tilintarkastuslain 10 § :ssä tarkoitettua kelpoi
suutta tai milloin hän ei ole tilintarkastuslain 
23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippuma
ton; tai 

3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkastaji
en lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa 
määräystä on rikottu. 

5 § 
Asianomainen ministeriö voi antaa tarkem

pia määräyksiä vakuutusyhtiön tilintarkas
tuksesta. 
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6 § 
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen 

toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpi
dosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta taikka 
tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Tätä 
koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsi
teltävä. Jos keskinäisessä vakuutusyhtiössä 
äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kol
masosa kokouksessa annetuista äänistä, tai 
vakuutusosakeyhtiössä osakkeenomistajat, 
joilla on vähintään yksi kymmenesosa kai
kista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouk
sessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta 
kannattaneet, osakas voi kuukauden kuluessa 
yhtiökokouksesta ~akea asian~maiselta. mi
nisteriöitä tarkastaJan määräämistä. Julkises
sa vakuutusosakeyhtiössä, jossa on erilajisia 
osakkeita, sama oikeus on osakkeenomista
jilla,_joilla on .Yähin_tä~n yksi ky~men.esos~ 
jonkm osakelaJin kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osakela
jin osakkeista. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 3 §:n I 
momentissa, I7 luvun 2 §:ssä ja tilintarkas
tuslain IO, I5, 2I-25 ja 44 §:ssä sekä osa
keyhtiölain I5 luvun 5 ja 7 §:ssä ja I6 lu
vun 4 § :ssä, sovelletaan vastaavasti tässä 
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuuve
lan kattaminen 

I § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan 
myös osakeyhtiölain II luvun 3 ja 6 a §:n, 
9 §:n I-6 momentin sekä 9 aja I4 §:n 
säännöksiä. Mitä näissä lainkohdissa sääde
tään osakkeista ja osakepääomasta, sovelle
taan soveltuvin osin keskinäisen vakuutusyh
tiön takuuosuuksiin ja takuupääomaan. 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa ja tilinpää
töksen sekä konsernitilinpäätöksen laadin
nassa on noudatettava kirjanpitolakia 
(655/I973), jollei tämän luvun säännöksistä 
tai niiden perusteella annetuista asianomai
sen ministeriön määräyksistä muuta johdu. 

I a § 
Vakuutusyhtiön tilikautena on kalenteri-

370060 

vuosi. Yhtiön toiminnan alkaessa tai päätty
essä saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pi
dempi, kuitenkin enintään I8 kuukautta 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, nii
den liitteet ja toimintakertomuksen sekä 
emoyhtiössä myös konsernitilinpäätöksen. 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
tytär- tai osakkuusyhteisön tilinpäätöstietoja 
ei kuitenkaan yhdistellä toisen vakuutusyhti
ön tai muun yhteisön konsernitilinpäätök
seen. 

I b § 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee päivä

tä ja allekirjoittaa tilinpäätös. Jos hallituksen 
jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt eriävän 
mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva 
lausuma liitettävä siihen hänen vaatimukses
taan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslas
kelma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudel
ta. Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä on muutettu, on aikaisem
paan tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mah
dollisuuksien mukaan oikaistava niin, että 
niitä voidaan verrata myöhempään tilinpää
tökseen. 

Edellä I a §:n 2 momentissa mainitut asia
kirjat on annettava tilintarkastajille vähintään 
kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta. 

4 § 

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetun koro
tuksen kohteena on emoyhtiön omistamia 
tytäryhteisön osakkeita tai jäsen- tai yhtiö
osuuksia, tytäryhteisön omistamia emoyhtiön 
osakkeita tai takuuosuuksia on korotusta 
tehtäessä pidettävä arvottomina. 

5 § 
Taseeseen on omana eränä merkittävä 

merkityistä osakkeista, takuuosuuksista ja 
pohjarahastosta maksamatta olevat saamiset. 

Vakuutusyhtiön oma pääoma on taseessa 
jaoteltava sidottuun omaan pääomaan ja va
paaseen omaan pääomaan. Pääomalaina mer
kitään taseeseen omana eränään siten kuin 
asianomainen ministeriö tarkemmin määrää. 

Sidottua omaa pääomaa ovat vakuu
tusosakeyhtiössä osakepääoma, y likurssira
hasto, vararahasto ja arvonkorotusrahasto 
sekä keskinäisessä vakuutusyhtiössä takuu
pääoma, ylikurssirahasto, pohjarahasto ja ar
vonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat va-
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paata omaa paaomaa. Tilikauden voitto ja 
voitto edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erik
seen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tili
kauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta 
sen vähennyksenä. 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vahinkovakuutusyhti

ön vakuutuksenottajaosakkailta, jotka yh
tiöjärjestyksen mukaan ovat vastuussa yhtiön 
velvoitteista, on viipymättä taksoitettava li
sämaksu, jos syntyneen tappion tai muun 
syyn takia yhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 3 §:n mukainen takuu
määrä, jos yhtiön oma pääoma ei täytä 11 
luvun 6 §:n mukaista vähimmäisvaatimusta 
tai jos selvitys- tai konkurssitilassa olevan 
yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksami
seen. Lisämaksun on oltava vähintään niin 
suuri kuin näiden tarkoitusten saavuttamisek
si tarvitaan ja enintään niin suuri kuin 3 lu
vun 1 §:ssä säädetään. 

8 § 
Taseessa tai sen liitteenä on erikseen il

moitettava 12 luvun 5 § :n 1 momentissa tar
koitettujen rahalainojen yhteismäärä siten 
kuin asianomainen ministeriö tarkemmin 
määrää. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös rahalainoja sille, jolla osakkeen tai 
takuuosuuden omistuksen, optio-oikeuden tai 
vaihtovelkakirjan nojalla on tai voi olla vä
hintään 10 prosenttia osakkeista, takuu
osuuksista tai osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
omistus tai äänivalta vakuutusyhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä, 
jos näiden rahalainojen yhteismäärä ylittää 
ministeriön määräämän rajan. 

9 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutusyhtiön omistamat toisten yh

teisöjen osakkeet tai vastaavat osuudet on 
ilmoitettava sen mukaan eriteltyinä kuin asi
anomainen ministeriö määrää; 

2) vakuutusyhtiön osake- tai takuupääoma 
jaoteltuna osake- tai takuuosuuslajeittain ja 
osake- tai takuuosuuslajia koskevat yhtiöjär
jestyksen pääasialliset määräykset; 

3) pääomalainasta velkoja tai lainansaaja, 
pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksetta-

vaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai 
muu hyvitys sen mukaan kuin ministeriö 
määrää; 

4) vakuutusyhtiön antamiin optio-oikeuk
siin ja vaihtovelkakirjoihin perustuvan uus
merkinnän aika ja ehdot sekä niiden nojalla 
merkittävistä osakkeista tai takuuosuuksista 
osake- tai takuuosuuslaji, lukumäärä ja yh
teenlaskettu nimellisarvo; 

5) hallituksen voimassa olevat uusmerkin
tää, optio-oikeuksien antamista ja vaihtovel
kakirjalainan ottamista koskevat valtuutuk
set· 

6) perusteltu selostus, jos tilikauden pois
tot määriltään ja perusteiltaan olennaisesti 
eroavat edellisen tilinpäätöksen poistoista; 

7) selostus sellaisista tilikauden tulokseen 
sisältyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka olen
naisesti vaikuttavat mahdollisuuteen vertailla 
tulosta edellisen tilikauden tulokseen tai ovat 
muuten olennaisia; 

8) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenen sekä toimitusjohtajan 
hyväksi annetut eläkesitoumukset; 

9) vakuutusyhtiön palveluksessa tilikauden 
aikana olleiden henkilöiden keskimääräinen 
lukumäärä; sekä 

1 0) kirjanpitolain 21 § :n 2 kohdan perus
teella ilmoitettavista henkilöstökuluista halli
tukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohta
jalle suoritettava määrä sekä lisäksi hallituk
selle ja toimitusjohtajalle suoritettavat osa
palkkiot erikseen. 

10 § 
Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 

liitettävä rahoituslaskelma ja emoyhtiössä, 
jos se laatii konsernitilinpäätöksen, myös 
konsernin rahoituslaskelma. Rahoituslas
kelmassa on annettava selvitys varojen han
kinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Jos vakuutusyhtiö tilikauden aikana on va
kuutuskannan luovutuksen perusteella vas
taanottanut varoja ja velkoja tai luovuttanut 
omia varoja ja velkoja tai vastuun siirtämi
sen perusteella vastaanottanut varoja tai vel
koja, on siitä lisäksi annettava toimintakerto
muksessa selostus. 

11 § 
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on so

veltuvin osin noudatettava 1 b, 5, 8 ja 9 §:n 
sekä osakeyhtiölain 11 luvun 6 a §:n ja 
10 §:n 2 momentin säännöksiä. 
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12 § 
Emoyhtiön toimintakertomuksessa on kon

sernista annettava 10 §:n 2 momentissa sekä 
osakeyhtiölain 11 luvun 9 §:n 1 ja 2 mo
mentissa ja 9 a §:ssä tarkoitetut selvitykset. 
Lisäksi on ilmoitettava se määrä, joka kon
sernin vapaasta omasta pääomasta konserniin 
kuuluvien yhtiöiden on yhtiöjärjestyksen 
mukaan siirrettävä sidottuun omaan pää
omaan. 

Tytäryhtiön toimintakertomuksessa on il
moitettava emoyhtiön nimi. 

13§ 
Julkiseen vakuutusyhtiöön, jota ei koske 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 § :n sään
nös, sovelletaan osakeyhtiölain 11 luvun 
12 §:n säännöksiä osavuosikatsauksesta ja 
vuosikatsauksesta. 

14 § 
Asianomainen ministeriö voi antaa vakuu

tustoiminnan erityisluonteesta johtuvia mää
räyksiä vakuutusyhtiön kirjanpidosta, tilin
päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja osa
vuosikatsauksesta sekä määräyksiä tämän lu
vun kirjanpitoa, tilinpäätöstä, konsernitilin
päätöstä ja osavu?sikatsausta koskevien 
säännösten soveltamisesta. 

11 luku 

Toimintapääoma 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta va
kuutusyhtiön takuumäärästä. Omaan pää
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovellettaes
sa vakuutusyhtiön ottama pääomalaina. 

12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

1 § 
Vakuutusyhtiön varoja saadaan jakaa osak

kaille vain sen mukaisesti kuin tässä laissa 
säädetään: 

1) voitonjaosta; 
2) varojen jaosta osakepääoman, ylikurssi

rahaston tai vararahaston alentamisen tai 
takuupääoman takaisinmaksamisen yhteydes
sä; 

3) omien tai emoyhtiön osakkeiden tai 
takuuosuuksien hankkimisesta ja pantiksi 
ottamisesta; sekä 

4) varojen jaosta yhtiön purkautuessa, su
lautuessa tai jakautuessa. 

Voitonjaoksi ei katsota sellaista lisäetujen 
antamista, joka suoritetaan laskuperusteiden 
mukaisesti 13 luvun tai työntekijäin eläke
lain (395/1961) 12 a §:n 2 momentin sään
nöksiä noudattaen. 

Varoja ei saa jakaa eikä 5 §:ssä tarkoitet
tua lainaa, vakuutta tai siinä tarkoitettuja 
varoja antaa ennen yhtiön rekisteröintiä. 

2 § 
Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päätty

neeitä tilikaudelta vahvistetun taseen mukai
sen voiton ja yhtiön muun vapaan oman 
pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen 
osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokel
vottomilla erillä, jotka ovat: 

1) taseeseen aktivoituja perustamismenoja 
vastaava määrä; 

2) osakeyhtiölain 11 luvun 6 a §:ssä tar
koitettu omien ja emoyhtiön osakkeiden 
hankintameno sekä omien tai emoyhtiön ta
kuuosuuksien vastaava hankintameno; sekä 

3) määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan 
on siirrettävä vararahastoon tai muutoin jä
tettävä jakamatta. 

Osake- tai takuupääoman alentamiseen 
perustuvan voitonjakoa koskevan kiellon 
osalta noudatetaan, mitä osakeyhtiölain 6 
luvun 4 §:n 3 momentissa säädetään. Pää
omalainalle maksettavasta korosta tai muusta 
hyvityksestä johtuvasta voitonjaon rajoituk
sesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvun 
1 §:ssä. 

Emoyhtiön voittona ei kuitenkaan saa ja
kaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mu
kaisen voiton ja konsernin muun vapaan 
oman pääoman yhteismäärän vähennettynä 
konsernitaseen osoittamalla tappiolla, 1 mo
mentissa tarkoitetuilla muilla jakokelvotto
milla erillä, 2 momentissa tarkoitetuilla erillä 
sekä määrällä, jolla konserniin kuuluvien 
yhteisöjen tilinpäätöksissä tehdyt, kirjanpito
lain 17 §:ssä tarkoitetut varaukset sekä teh
tyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen 
erotus on konsernitilinpäätöksessä merkitty 
vapaaseen omaan pääomaan. 

Edellä 1 momentissa sekä 2 b §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 
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luvun 6 §:n 1 momentissa tai 6 a §:n 3 mo
mentissa säädetyn vähimmäismäärän. Omaan 
pääomaan ei tällöin rinnasteta vakuutusyhti
ön ottamaa pääomalainaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty myös, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a § :n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja. Jos lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääoma on suurempi kuin edellä tarkoitettu 
vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin sen 
kaksinkertainen määrä, voitonjakoa on rajoi
tettava siten kuin asianomainen ministeriö 
määrää. 

Edellä 3 momentin mukaista yhteismäärää 
laskettaessa huomioon ei oteta 1 0 luvun 
1 a § :n 2 momentissa tarkoitettua lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavaa vakuu
tusyhtiötä. 

2 a § 
Vakuutusosakeyhtiön vararahastoon ja yli

kurssirahastoon sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 12 luvun 3 ja 3 a §:ssä säädetään, 
jollei tämän lain 5 luvun säännöksistä muu
ta johdu. Asianomaisen ministeriön suostu
muksen hakemiseen vararahaston tai ylikurs
sirahaston alentamiselle sovelletaan soveltu
vin osin 5 luvun 4 §:n säännöstä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön y likurssirahas
toon sovelletaan soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 12 luvun 3 a §:n 1 momentissa 
säädetään. Keskinäisen vakuutusyhtiön yli
kurssirahastoa saadaan alentaa yhtiökokouk
sen päätöksellä vain vahvistetun taseen 
osoittaman tappion kattamiseksi, jollei tap
piota voida kattaa vapaalla omalla pääomal
la. 

2b§ 
Voitonjaosta päättää yhtiökokous. Yh

tiökokous saa päättää jaettavaksi hallituksen 
ehdottamaa tai hyväksymää määrää 
enemmän vain sikäli kuin se on 2 momentin 
tai yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvolli
nen. 

Jos vakuutusosakeyhtiössä osakkeenomis
tajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa 
tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa 
kaikista osakkeista, varsinaisessa yhtiöko
kouksessa ennen voiton käyttämistä koske
van päätöksen tekoa sitä vaativat, voittona 
on jaettava vähintään puolet siitä, mitä tili
kauden voitosta jää jäljelle sen jälkeen, kun 
siitä on vähennetty määrä, joka yhtiöjärjes-

tyksen mukaan on siirrettävä vararahastoon 
tai muutoin jätettävä jakamatta, sekä muut 
2 §:ssä tarkoitetut määrät siltä osin kuin nä
mä ylittävät vapaat rahastot, ylikurssirahas
ton ja vararahaston. Voitonjako ei kuiten
kaan saa ylittää 2 §:ssä säädettyä voitonjako
kelpoisten varojen määrää eikä osakkeen
omistaja voi vaatia voittona jaettavaksi 
enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön 
omasta pääomasta. 

Mitä 2 momentissa säädetään taseen osoit
taman voiton jakamisesta, sovelletaan emo
yhtiössä vastaavasti konsernitaseen mukai
seen voittoon. 

3 § 
Jos vakuutusyhtiön varoja on jaettu osak

kaille vastoin tämän lain säännöksiä tai vas
toin vakuutusta koskevia perusteita, on so
veltuvin osin noudatettava, mitä osakeyh
tiölain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. Sanotun 
pykälän 2 momentissa tarkoitetun yhteisvas
tuun osalta noudatetaan soveltuvin osin 
myös, mitä tämän lain 17 luvun 1 §:ssä sää
detään. 

5 § 
Vakuutusyhtiö saa antaa rahalainan osa

keyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetuille henkilöille vain 
2 §:ssä tarkoitettujen voitonjakokelpoisten 
varojen rajoissa ja edellyttäen, että lainalla 
on takaus, jonka on antanut ETA-valtiossa 
toimiluvan saanut talletuspankki, tai muu 
turvaava vakuus. Sama koskee rahalainan 
antamista edellä tarkoitetun henkilön avio
puolisolle tai häneen avioliitonomaisessa 
suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja 
hänen aviopuolisoosa tai häneen aviolii
tonomaisessa suhteessa olevan henkilön 
etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle 
sukulaiselle sekä näiden henkilöiden avio
puolisoille tai heihin avioliitonomaisessa 
suhteessa oleville henkilöille. 

Vakuutusyhtiö ei saa antaa rahalainaa tai 
muita yhtiön varoja käytettäväksi siihen tar
koitukseen, että varojen saaja tai tämän osa
keyhtiölain 1 luvun 4 §:n mukaiseen lähipii
riin kuuluva hankkisi varoilla yhtiön tai sa
maan konserniin kuuluvan toisen yhteisön 
osakkeita, takuuosuuksia, jäsenosuuksia tai 
yhtiöosuuksia. 

Hallituksen pöytäkirjaan tai tase-erittelyi
hin sisällytettävään luetteloon on erikseen 
merkittävä jokainen 1 momentissa tarkoitettu 
laina. Merkinnästä on käytävä ilmi velallisen 
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nimi, lainan ehdot ja annetut vakuudet. 
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelle

ta sellaisen rahalainan antamiseen, josta sää
detään henkilöstörahastolain (814/1989) 
23 §:ssä. Tällaisen rahalainan saa kuitenkin 
antaa vain 2 §:ssä tarkoitettujen voitonjako
kelpoisten varojen rajoissa. 

Mitä tässä pykälässä säädetään rahalainan 
antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden 
antamista pykälässä tarkoitetun henkilön vel
voitteesta. 

5 a § 
Jos vakuutusyhtiö on antanut rahalainan tai 

varoja käytettäväksi vastoin 5 §:n säännök
siä, noudatetaan soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 12 luvun 5 §:ssä ja tämän luvun 
3 § :ssä säädetään. 

Sellaisen henkilön, jonka velvoitteesta va
kuutusyhtiö on antanut vakuuden vastoin 
5 § :n säännöksiä, on huolehdittava siitä, että 
vakuus heti vapautetaan, tai korvattava yh
tiölle vakuuden arvo. Korvattavalle määrälle 
on maksettava osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 
1 momentissa tarkoitettu korko. Vajauksen 
täyttämiseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 
12luvun 5 §:n 2 momentissa ja tämän luvun 
3 §:ssä säädetään. 

Jos yhtiön 2 §:ssä tarkoitetut voitonjako
kelpoiset varat ovat vähentyneet siten, että 
yhtiö ei saisi 5 §:n mukaan antaa rahalainaa 
tai vakuutta, yhtiön on perittävä rahalainoja 
tai vakuuksia takaisin siltä osin kuin niiden 
yhteenlaskettu määrä ylittää yhtiön voitonja
kokelpoisien varojen määrän. 

14 luku 

V akuotusyhtiöiden valvonta 

4 § 
Asianomaisella ministeriöllä on oikeus 

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

IO § 
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin 

3-6 § :ssä tai 7 luvun 4 § :ssä taikka 15 lu
vun 2, 3, II tai 21 §:ssä olevan säännöksen 
nojalla, voidaan panna täytäntöön valitukses
ta huolimatta. 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

I § 

Vakuutusyhtiön yhtiökokouksen päätös 
yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja sen pur
kamisesta 2 momentissa tarkoitetussa tilan
teessa on pätevä, jos osakkaat, joilla on 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä, 
ovat sitä kannattaneet tai, äänten mennessä 
tasan, jos puheenjohtaja on siihen yhtynyt. 
Muussa tapauksessa on päätös pätevä vain, 
jos sitä ovat kannattaneet ne, joilla on vähin
tään kaksi kolmasosaa tai yhtiöjärjestyksessä 
määrätty suurempi osa kokouksessa anne
tuista äänistä ja vakuutusosakeyhtiössä vä
hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä 
ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vii
meksi sanotussa tapauksessa, jos vakuu
tusosakeyhtiössä on erilajisia äänioikeuden 
tuottavia osakkeita, päätökseen vaaditaan 
lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatus, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kunkin 
osakelajin kokouksessa edustetuista osak
keista. 

Kutsussa selvitystilaan asettamista käsitte
levään yhtiökokoukseen on mainittava pää
tösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Ehdotus 
liitteineen on pidettävä vakuutusyhtiön pää
konttorissa osakkaiden nähtävinä vähintään 
viikon ajan ennen yhtiökokousta ja viipy
mättä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyy
tää, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk
sessa. Jos ehdotetaan yhtiön asettamista sel
vitystilaan ja sen purkamista 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa, kokouskutsu on 
toimitettava kuitenkin viimeistään kuukautta 
ennen yhtiökokousta tai 8 luvun I a § :n 2 
momentissa tarkoitettua viimeistä ilmoittau
tumispäivää, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
määrätty pitempää aikaa. 

2 § 

Jos I momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei vakuutusyhtiö täytä 1 momen
tissa mainittuja, toimintapääomalle tai omal
le pääomalle 11 luvussa asetettuja vaatimuk
sia, on pidettävä yhtiökokous kahden kuu
kauden kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. 
Kutsusta yhtiökokoukseen on hallituksen 
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annettava tieto asianomaiselle ministeriölle. 

Hallituksen päätösehdotukseen on liitettävä 
tässä pykälässä tarkoitettu tilinpäätös ja sitä 
koskeva tilintarkastajan lausunto. 

3 § 

Kun ministeriö määrää yhtiön selvitysti
laan ja purettavaksi, on sen samalla määrät
tävä yksi tai useampi selvitysmies. Samoin 
on meneteltävä, kun yhtiön toimilupa on 
peruutettu. 

4 § 
Selvitystilassa olevan yhtiön yhtiökokouk

seen sovelletaan tämän lain yhtiökokousta 
koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun 
säännöksistä muuta johdu. Jos se on tarpeen 
selvitystilan lopettamiseksi ja toiminnan jat
kamiseksi, yhtiökokous voi päättää myös 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepää
oman korottamisesta, optio-oikeuksien anta
misesta sekä vaihtovelkakirjalainan ja pää
omalainan ottamisesta tämän lain säännöksiä 
noudattaen. 

5 § 
Kun yhtiö on asetettu selvitystilaan, halli

tuksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä 
laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta, jolta ti
linpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouk
sessa. Tämä tilinpäätös on mahdollisimman 
pian esitettävä yhtiökokouksessa. Soveltuvin 
osin on noudatettava, mitä edellä säädetään 
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikaudel
ta annettava erillinen tilinpäätös ja konserni
tilinpäätös. 

8 § 
Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili

kaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, 
joka on esitettävä kolmen kuukauden kulues
sa sen päättymisestä varsinaisen yhtiöko
kouksen hyväksyttäväksi. Mitä tässä laissa 
säädetään hallituksen esityksestä voittoa tai 
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi, ei sovel
leta näihin tilinpäätöksiin. Jollei selvitystilaa 
ole kahden vuoden kuluessa saatettu lop
puun, on selvitysmiesten samalla ilmoitetta
va, mistä syystä se on viivästynyt. 

10 § 

Edellä 10 luvun 3 §:n 5 ja 6 momentissa 
sekä 3 a § :ssä tarkoitettu omaisuus kuuluu 
erityiseen selvityspesään. Siihen on viipy
mättä siirrettävä niin suuri määrä yhtiön 
muuta omaisuutta, että erityisen selvitys
pesän omaisuus vastaa 1 momentissa tarkoi
tettua vastuuvelkaa ja arvioituja selvityskus
tannuksia. Erityiselle Selvityspesälie siirtyvät 
henkivakuutuksista, henkivakuutusluokan 1 
alakohdassa c tarkoitettuja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi otettuja lisävakuutuksia 
lukuun ottamatta, ja kymmentä vuotta pi
demmäksi ajaksi myönnetyistä vahinkova
kuutuksista Vakuutuksenantajalie johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet, kunnes vakuutus
ten osalta on menetelty niin kuin 
12-14 §:ssä säädetään. Jollei omaisuus tä
hän riitä, on henkilövakuutukseen ja henki
lövahinkoon perustuvilla saamisilla etuoi
keus muiden edellä. 

12 § 
Erityisen selvityspesän hallinnon tulee pyr

kiä niin pian kuin mahdollista yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön kanssa aikaansaa
maan suunnitelma vakuutuskannan luovutta
misesta 16 a luvun säännösten mukaisesti. 

Jos on perusteltua aihetta otaksua, että eri
tyisen selvityspesän varat eivät riitä vakuu
tussopimuksista aiheutuvan vastuun kattami
seen, erityisen selvityspesän hallinto voi teh
dä toisen vakuutusyhtiön kanssa suunnitel
man erityisen selvityspesän vakuutuskannan 
tai sen osan luovuttamisesta siten, että va
kuutukset jatkuvat vastaanottavassa vakuu
tusyhtiössä erityisin ehdoin tai rajoituksin. 
Ennen suunnitelman tekemistä erityisen sel
vityspesän hallinnon on varattava aiottua 
suunnitelmaa Vastustavalle vakuutuksenotta
jalle mahdollisuus jättää hänen vakuutuksen
sa kannanluovutuksen ulkopuolelle, jolloin 
vakuutuksenottaj alla on oikeus hänen vakuu
tuksensa lakattua saada vakuutukselle kuulu
va osuus erityisen selvityspesän varoista si
ten kuin 14 §:ssä säädetään. 

13§ 
Jollei suunnitelmaa vakuutuskannan luo

vuttamisesta ole saatu aikaan, tulee asian
omaisen ministeriön, jos se katsoo siihen 
olevan aihetta, yhden vuoden kuluessa selvi
tystilan alkamisesta viralliseen lehteen pan-
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nulla kuulutuksella kutsua vakuutuksenotta
jat sekä ne, joilla sattuneen vakuutustapahtu
man johdosta on oikeus vakuutuskorvauk
seen, kokoukseen neuvottelemaan ja päättä
mään keskinäisen vakuutusyhtiön perustami
sesta yhtiön liikkeen jatkamiseksi. Kutsusta 
on annettava osakkaille tieto yhtiöjärjestyk
sessä määrätyllä tavalla. 

14 § 
Jos suunnitelmaa vakuutuskannan luovutta

misesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yh
tiötäkään ole perustettu yhden vuoden ku
luessa selvitystilan alkamisesta, asianomai
nen ministeriö voi määrätä ajankohdan, jol
loin muut kuin liikennevakuutuslain, potilas
vahinkolain ja tapaturmavakuutuslain mukai
set vakuutukset lakkaavat olemasta voimas
sa, sekä ajankohdan, jolloin mainittujen laki
en mukaisten vakuutusten vakuutuskanta ja 
sitä vastaava omaisuus siirretään erityisestä 
selvityspesästä liikennevakuutuskeskuksen, 
potilasvakuutusyhdistyksen ja Tapaturmava
kuutuslaitosten liiton hallinnoitavaksi. Va
kuutuskannan ja sitä vastaavan omaisuuden 
siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 16 a luvun 9 §:n 1-3 momentissa sää
detään vakuutuskannan luovuttamisesta. Sen 
estämättä, mitä 15 luvun 10 §:ssä säädetään, 
10 luvun 2 § :ssä mainittua yhteistakuuerää 
vastaava suhteellinen osuus vastuuvelan kat
teena olevasta omaisuudesta on kuitenkin 
käytettävä ensisijaisesti kyseisten lakien pe
rusteella korvaukseen oikeutettujen hyväksi. 
Tämän jälkeen on erityisen selvityspesän 
muu kuin edellä mainittu omaisuus, jollei 
toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaettava 
niille, joilla vakuutussopimuksen perusteella 
on siihen oikeus, heidän vastuuvelkaosuuk
siensa suhteissa. Jos kuitenkin on kysymys 
lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoitta
vasta vakuutusyhtiöstä, erityisen selvitys
pesän omaisuus on käytettävä ministeriön 
määräämällä tavalla niihin kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat siitä, että samanlainen elä
keturva järjestetään toisessa vakuutusyhtiös
sä. Tällöin on ensisijaisesti pyrittävä pienen
tämään työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 mo
mentin soveltamisesta aiheutuvia kustannuk
sia. 

Selvitysmiesten ja toimitusmiesten tulee 
viipymättä laatia luettelo jaossa noudatetta
vista suhdeluvuista. Luettelo on toimitettava 
ministeriölle, missä luettelo on pidettävä asi-

anomaisten nähtävinä 30 päivän ajan. Minis
teriön tulee ilmoittaa luettelon nähtävillä
alasta 16 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Suhdelukuihin saa hakea oikaisua ministe
riöitä 30 päivän kuluessa luettelon nähtävil
läolaajan päättymisestä. 

16 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, voivat vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kolmasosa 
lopputilityksen käsitelleessä yhtiökokoukses
sa edustetusta äänimäärästä tai vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista vakuutusosa
keyhtiön osakkeista, taikka keskinäisen va
kuutusyhtiön osakkaat, joilla on vähintään 
yksi kolmasosa lopputilityksen käsitelleessä 
yhtiökokouksessa annetuista äänistä, vaatia 
selvitys- ja toimitusmiehiä kutsumaan yh
tiökokouksen koolle käsittelemään 17 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun kanteen nostamista. Mitä 
8 luvun 9 §:ssä säädetään, on vastaavasti 
noudatettava. Kanne on nostettava vuoden 
kuluessa lopputilityksen esittämisestä. 

16 luku 

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden 
lunastus 

Sulautumisen määritelmä ja edellytykset 

1 § 
Vakuutusyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulau

tua toiseen vakuutusyhtiöön (vastaanottava 
yhtiö) siten, että sulautuvan yhtiön vakuu
tuskanta sekä muut varat ja velat siirtyvät 
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle. 

Jos vastaanottava yhtiö on vakuutus
osakeyhtiö, on sulautuvan yhtiön osakkaille 
annettava sulautumisesta vastikkeeksi vas
taanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, muuta 
omaisuutta tai sitoumuksia. Jos äänioikeuden 
tuottavan osakkeen omistajalle tarjotaan vas
tikkeeksi muuta kuin vastaanottavan yhtiön 
vastaavia osakkeita, hänellä on kuitenkin 
oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta ra
hakorvaus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
muuta määrätty. 

Jos vastaanottava yhtiö on keskinäinen 
vakuutusyhtiö, sulautumissuunnitelmassa on 
mainittava, mitä on sovittu sulautuvan yhti
ön osakkaiden osakkuudesta vastaanottavas
sa yhtiössä, sekä muu mahdollinen sulautu-
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misesta annettava vastike. 
Sulautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) vastaanottava yhtiö ja yksi tai useampi 

sulautuva yhtiö sulautuvat (absorptiosulautu
minen); tai 

2) vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä su
lautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan 
yhtiön (kom binaatiosulautum inen ). 

Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan ab
sorptiosulautumista, jossa vastaanottava yh
tiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osak
keet. 

2 § 
Sulautuminen voidaan toteuttaa, vaikka 

sulautuva yhtiö on asetettu selvitystilaan, 
jollei yhtiön omaisuutta ole ryhdytty jaka
maan osakkaille. 

3 § 
Sulautuvan yhtiön antama optio-oikeus, 

vaihtovelkakirja tai muu osakkeen- tai ta
kuuosuudenomistajan oikeuteen rinnastettava 
oikeus on lunastettava käyvästä hinnasta, 
jollei toisin ole sovittu. 

Sulautum issuunnitelm aja sen rekisteröinti 

4 § 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal

litusten on laadittava kirjallinen sulautumis
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekir
joitettava. 

Sulautumissuunnitelmassa on oltava sen 
lisäksi, mitä 1 §:n 3 momentissa säädetään: 

1) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja 
koti paikat; 

2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas
taanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutok
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo
tus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä 
ja siitä, miten perustettavan yhtiön hallituk
sen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintar
kastajat valitaan; 

3) ehdotus vastikkeesta sulautuvan yhtiön 
osakkaille ja 3 §: ssä tarkoitetun oikeuden 
haltijalle; 

4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat 
voivat vastustaa 14 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämistä; 

5) selvitys sulautuvan yhtiön ja sen tytär
yhteisön omistamista vastaanottavan yhtiön 
ja sen emoyhtiön osakkeista tai takuuosuuk
sista, osakkeiden tai takuuosuuksien luku
määrä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja tasee-

seen merkitty hankintameno osake- tai ta
kuuosuuslajeittain; 

6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik
keen suorittamiseksi tarvittavasta uusmerkin
nästä, optio-oikeuksien antamisesta, vaihto
velkakirjalainan ottamisesta ja omien osak
keiden tai takuuosuuksien luovuttamisesta 
sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osake- tai takuupää
omasta; 

7) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja 
muista ehdoista; 

8) selvitys sulautumiseen osallistuvan yhti
ön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenelle, 
toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja riippu
mattomana asiantuntijana toimivalle Keskus
kauppakamarin hyväksymälle tilintarkastajal
le annettavista erityisistä eduista ja oikeuk
sista; 

9) selvitys sulautumisen syystä sekä perus
teista, joiden mukaan vastike määritetään, ja 
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongel
mista; sekä 

1 0) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon 
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta. 

Jollei tässä luvussa muuta säädetä, 2 mo
mentin 6 kohdassa tarkoitettuihin ehdotuk
siin sovelletaan soveltuvin osin 4 luvun 
säännöksiä uusmerkinnästä, optio-oikeuksien 
antamisesta ja vaihtovelkakirjalainan ottami
sesta sekä 6 luvun säännöksiä omien osak
keiden tai takuuosuuksien luovuttamisesta. 

Sulautumissuunnitelmassa ei tarvita 2 mo
mentin 9 kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos 
kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
osakkaat sekä asianomainen ministeriö suos
tuvat siihen, että selvitystä ei laadita. 

Tytäryhtiösulautumiseen ei sovelleta 2 mo
mentin 3, 6 ja 7 kohdan säännöksiä eikä 9 
kohdan säännöksiä vastikkeen määrittämistä 
ja arvostusongelmia koskevasta selvitykses
tä. 

5 § 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on 

ilmoitettava sulautumissuunnitelma rekiste
röitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman 
allekirjoittamisesta. Tytäryhtiösulautumisessa 
ilmoituksen tekee emoyhtiö. Sulautuminen 
raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa 
tai rekisteröiminen evätään. 

Sulautum issuunnitelm an liUteet 

6 § 
Yhden tai useamman riippumattomana 
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asiantuntijana toimivan Keskuskauppakama
rin hyväksymän tilintarkastajan on annettava 
sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin 
sulautumiseen Osallistuvalle yhtiölle. Lau
sunnossa on arvioitava, annetaanko sulautu
missuunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot 
seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vai
kuttamaan sulautumisen syyn, Vastaanotta
valie yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vas
tikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vastaanot
tavalie yhtiölle annettavassa lausunnossa on 
erikseen mainittava, onko sulautuminen omi
aan vaarantamaan yhtiön velkojen maksun. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. 

Jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yh
tiöiden osakkaat sekä asianomainen ministe
riö suostuvat, riittää, että lausunto annetaan 
vastaanottavalle yhtiölle uusmerkinnän mak
suksi siirtyvästä omaisuudesta ja siitä, onko 
sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaan
ottavan yhtiön velkojen maksun. 

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lau
sunto annetaan siitä, onko sulautuminen 
omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön 
velkojen maksun, sulautumisen syystä ja 
yhtiölle siirtyvästä omaisuudesta. 

7 § 
Sulautumissuunnitelmaan on kunkin sulau

tumiseen osallistuvan yhtiön osalta liitettävä: 
1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää

töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä; 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen 
mennessä yli kuusi kuukautta, jäljennös väli
tilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuu
kautta vanhempi ja joka on laadittu ja tar
kastettu noudattaen soveltuvin osin tilinpää
töstä koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 

3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl
keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen; 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennai
sesti vaikuttavista tapahtumista; 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta; 

6) 6 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis
suunnitelmasta; ja 

370060 

7) 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitetut ministeriön suostumukset. 

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen 

8 § 
Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät

tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisessa 
sulautumisesta voi kuitenkin päättää sulau
tuvan yhtiön hallitus. 

Vastaanottavassa yhtiössä sulautumisesta 
on päätettävä yhtiökokouksessa. 

9 § 
Kutsu sulautumisesta päättävään yhtiöko

koukseen voidaan toimittaa sulautumissuun
nitelman kuuluttamisen jälkeen. Kutsu on 
toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, 
jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidem
pää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yh
tiökokousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 momentis
sa tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäi
vää. Kokouskutsuun on otettava sulautumis
suunnitelman pääasiallinen sisältö. 

Sulautumissuunnitelma liitteineen on pidet
tävä osakkaiden nähtävinä kunkin sulautumi
seen osallistuvan yhtiön pääkonttorissa vä
hintään kuukauden ajan ennen sulautumises
ta päättävää yhtiökokousta ja viivytyksettä 
lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää, sekä 
asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. 

10 § 
Yhtiökokouksen päätös sulautumisesta on 

tehtävä 8 luvun 10 §:n mukaisesti. Jos su
lautuvassa vakuutusosakeyhtiössä on erila
jisia äänioikeuden tuottavia osakkeita, pää
tökseen vaaditaan sulautuvassa yhtiössä li
säksi niiden osakkeenomistajien kannatus, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kunkin 
osakelajin kokouksessa edustetuista osak
keista. 

Jos sulautumissuunnitelmaa ei hyväksytä 
muutoksitta kaikissa sulautumiseen osallis
tuvissa yhtiöissä, sulautuminen raukeaa. Su
lautuvan yhtiön yhtiökokous voi kuitenkin 
muuttaa sulautumissuunnitelman määräystä 
vastikkeen jakamisesta yhtiön osakkaiden 
kesken. Muutoksesta on viipymättä ilmoitet
tava muiden sulautumiseen osallistuvien yh
tiöiden hallituksille sekä yhtiön osakkaille 
samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen 
toimitetaan. 

Yhtiökokouksen päätös sulautumissuunni
telman hylkäämisestä on viipymättä ilmoitet
tava rekisteröitäväksi. Sulautuvan yhtiön on 
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ilmoitettava sulautumissuunnitelman muutos 
rekisteröitäväksi viimeistään haettaessa 
13 §:ssä tarkoitettua ministeriön suostumus
ta. 

11§ 
Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-

suunnitelma korvaa perustettavan yhtiön pe
rustamiskirjan. Sulautumisesta päättävän yh
tiökokouksen on myös valittava vastaanotta
van yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenet ja tilintarkastajat, jollei sulautumis
suunnitelmassa muuta määrätä. 

Oikeus vaatia lunastusta 

12 § 
Sulautumispäätöstä vastaan äänestäneen 

sulautuvan vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajan oikeuteen vaatia lunastusta sovel
letaan, mitä osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 ja 2 
momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos 
tämän luvun 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden 
haltijalla on oikeus vaatia lunastusta. Lunas
tusvaatimus on kuitenkin toimitettava yhtiöl
le kuukautta ennen osakeyhtiölain 6 luvun 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräpäi
vää. Vaatimus välimiesmenettelyn aloittami
sesta on annettava tiedoksi sanottuun määrä
päivään mennessä. 

Yksityiseen vakuutusyhtiöön sulautumista 
koskevaa päätöstä vastaan äänestäneen su
lautuvan julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön 
takuuosuuden omistajan oikeuteen vaatia 
lunastusta sovelletaan, mitä 18 a luvun 2 §:n 
4 momentissa säädetään. 

Ministeriön suastumus 

13 § 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yh

tiöt ovat hyväksyneet sulautumissuunnitel
man, niiden on haettava asianomaisen minis
teriön suostumus sulautumissuunnitelmaan ja 
vahvistus sulautumisen vaatimalle yhtiöjär
jestyksen muutokselle sekä, jos kysymys on 
kombinaatiosulautumisesta, uuden yhtiön 
yhtiöjärjestykselle. 

Sulautumista koskevasta hakemuksesta mi
nisteriön on, jollei se katso, että hakemus on 
enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta
va vastaanottavan yhtiön kustannuksella vi
rallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on keho
tettava niitä sulautuvan yhtiön vakuutusvel-

kojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia ha
kemusta vastaan, esittämään ne ministeriölle 
sen määräämässä ajassa, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta. Kuulutus on annettava 
myös vastaanottavan yhtiön vakuutusvelko
jille, jos sulautuminen on 6 §:ssä tarkoitetun 
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan 
yhtiön velkojen maksun. Ministeriön on vel
voitettava sulautuva yhtiö viipymättä anta
maan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä 
sulautuvan yhtiön kotipaikan sanomalehdes
sä sekä lisäksi siten kuin ministeriö tarvitta
essa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Sulautuvalla ja vastaanottavana yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo mi
nisteriön päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, 
on oikeus valittaa ministeriön päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde
tään. Tässä momentissa tarkoitettu valitus on 
käsiteltävä kiireellisenä. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai jos se on evätty ja epäämispäätös on saa
nut lainvoiman, on sulautuminen rauennut. 

Lupa sulautumisen täytäntöönpanaan 

14 § 
Sulautumisen täytäntöönpanoon tarvitaan 

rekisteriviranomaisen lupa. Yhtiöiden on 
haettava lupaa neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun ministeriö on antanut 13 § :ssä tar
koitetun suostumuksen sulautumissuunnitel
maan. Tytäryhtiösulautumisessa lupaa hakee 
emoyhtiö. Jos lupahakemusta ei tehdä mää
räajassa tai lupaa ei myönnetä, sulautuminen 
raukeaa. Luvan myöntämisen edellytyksiin 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 
5 § :n 3 momentissa säädetään. Sanotussa 
pykälässä velkojalla ei kuitenkaan tarkoiteta 
vakuutusvelkojaa. 

Lupahakemukseen on liitettävä sulautumis
suunnitelman liitteet sekä sulautumispäätök
set. Sulautuvan vakuutusosakeyhtiön sulau
tumispäätöstä koskevassa pöytäkirjassa tai 
sen otteessa on mainittava osakelajeittain, 
kuinka monen osakkeen osalta on tehty osa-
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keyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu varaus. Hakemukseen on liitettävä 
myös selvitys siitä, että ministeriö on anta
nut 13 § :ssä tarkoitetun suostumuksen sulau
tumissuunnitelmaan. 

15 § 
Rekisteriviranomaisen on annettava kuulu

tus sulautuvan yhtiön velkojille. Kuulutus on 
annettava myös vastaanottavan yhtiön velko
jille, jos sulautuminen on 6 §:ssä tarkoitetun 
lausunnon mukaan omiaan vaarantaruaan 
yhtiön velkojen maksun. Kuulutukseen ja 
lupamenettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 § :ssä sääde
tään. Velkojalla ei tarkoiteta edellä tässä py
kälässä eikä osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 
7 §:ää sovellettaessa vakuutusvelkojaa. 

Jos 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden haltijalla 
on oikeus vaatia lunastusta, kuulutuksessa 
on mainittava myös siitä ja, miten oikeus 
lunastukseen on varattava. Yhtiön on lähe
tettävä myös oikeuden haltijalle ilmoitus 
kuulutuksesta siten kuin osakeyhtiölain 6 lu
vun 6 §:n 2 momentissa säädetään. 

Vakuutusyhtiön on viimeistään kuulutuk
sessa mainittuna määräpäivänä esitettävä re
kisteriviranomaiselle selvitys siitä, että mi
nisteriön antama suostumus on saanut lain
voiman. Jos ministeriön suostumus ei ole 
saanut lainvoimaa viimeistään edellä tarkoi
tettuna määräpäivänä, rekisteriviranomaisen 
on lykättävä hakemuksen käsittelyä, kunnes 
suostumus on lainvoimainen. 

Sulautumisen täytäntöönpanoja oikeusvai
kutukset 

16 § 
Yhtiöiden on tehtävä rekisteriviranomaisel

le ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 
neljän kuukauden kuluessa sitä koskevan 
luvan myöntämisestä tai sulautuminen rauke
aa. Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen 
tekee emoyhtiö. 

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 
korvaa absorptiosulautumisessa osakeyh
tiölain 4 luvussa tarkoitetut rekisteri-ilmoi
tukset ja kombinaatiosulautumisessa 2 luvus
sa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. Muilta 
osin vastikkeen suorittamiseksi tarvittavan 
uusmerkinnän, optio-oikeuksien antamisen ja 
vaihtovelkakirjalainan ottamisen rekisteröin
tiin sovelletaan soveltuvin osin osakeyh
tiölain 4 luvun säännöksiä ja vastaanottavan 
yhtiön rekisteröintiin 2 luvun säännöksiä. 

Ilmoitukseen on liitettävä kunkin sulautu
miseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsen
ten ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintar
kastajien todistus siitä, että sulautumisen re
kisteröinnillä vastaanottava yhtiö saa täyden 
maksun määrästä, joka merkitään yhtiön 
omaan pääomaan vastikkeeksi annettavista 
osakkeista, takuuosuuksista, optio-oikeuksis
ta ja vaihtovelkakirjoista. 

Muilta osin sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröintiin sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 14 luvun 16 §:n 4 ja 5 momentissa 
säädetään. 

17 § 
Sulautumispäätöstä koskevasta kanteesta 

on soveltuvin osin voimassa, mitä osakeyh
tiölain 14 luvun 18 §:ssä säädetään. 

18 § 
Sulautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 

muut varat ja velat, lukuun ottamatta osa
keyhtiölain 15 luvun 1 ja 3 § :ään, tämän 
lain 17 luvun 1 §:ään ja tilintarkastuslain 
44 § :ään perustuvaa vaatimusta, siirtyvät 
selvitysmenettelyttä Vastaanottavalie yhtiölle, 
kun sulautumisen täytäntöönpano on rekiste
röity. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö pur
kautuu. 

Sulautuvan yhtiön purkautuessa sen osak
kaille syntyy oikeus vastikkeeseen ja heistä 
tulee vastaanottavan yhtiön osakkaita sulau
tumissuunnitelman mukaisesti. Samalla syn
tyy oikeus osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 
mukaiseen lunastushintaan. Vastaanottavan 
tai sulautuvan yhtiön omistamat sulautuvan 
yhtiön osakkeet tai takuuosuudet eivät kui
tenkaan tuota oikeutta vastikkeeseen. 

Kun vakuutusyhtiö on sulautunut toiseen 
vakuutusyhtiöön, sulautuvan yhtiön vakuu
tuksenottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut 
sulautumista koskevan päätöksen tekemiseen 
ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 12 §:n 
mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus milloin 
tahansa, on oikeus kolmen kuukauden ku
luessa 4 momentissa mainitusta ilmoittami
sesta kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuk
sensa. 

Vastaanottavan yhtiön hallituksen on il
moitettava sulautumisesta kuukauden kulues
sa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröi
ruisestä kuuluttarualla siitä virallisessa leh
dessä sekä ainakin yhdessä sulautuneen yhti
ön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi 
siten kuin asianomainen ministeriö tarvitta
essa määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös 
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maininta 3 momentissa tarkoitetusta vakuu
tuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitus
johtajan on annettava sulautuvan yhtiön 
osakkaiden tai edustajien kokouksessa lop
putilitys. Lopputilityksessä on oltava tilin
päätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta ti
linpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouk
sessa, sekä selvitys vastikkeen jaosta. Lop
putilityksen tarkastamiseen sovelletaan, mitä 
tilintarkastuksesta säädetään. Osakkaiden ja 
edustajien kokoukseen sovelletaan, mitä yh
tiökokouksesta tai edustajistosta säädetään. 
Vastikkeen jaon ja lopputilityksen moittimi
seen, jako-osuuden nostamiseen sekä selvi
tyksen jatkamiseen sulautuvan yhtiön pur
kauduttua sovelletaan, mitä 15 luvun 9 § :n 2 
ja 3 momentissa ja, milloin on kysymys osa
keyhtiölain 15 luvun 5 §:n tai tämän lain 17 
luvun 1 § :n mukaisesta kanteesta, mitä tä
män lain 15 luvun 16 §:n 2 momentissa ja 
19 § :ssä säädetään. Lopputilitys on ilmoitet
tava rekisteröitäväksi siten kuin osakeyh
tiölain 11 luvun 14 §:ssä säädetään. 

Vähemmistöosakkeiden lunastus 

19 § 
Vakuutusosakeyhtiön vähemmistöosakkei

den lunastukseen sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 14 luvun 19-21 §:ssä säädetään 
osakkeenomistajan (lunastajan) oikeudesta 
lunastaa muiden osakkeenomistajien osak
keet sekä osakkeenomistajan oikeudesta vaa
tia osakkeensa lunastusta. 

Muun osakeyhtiön sulautuminen 
vakuutusyhtiöön 

20 § 
Jos muu osakeyhtiö kuin vakuu

tusosakeyhtiö sulautuu vakuutusyhtiöön, 
noudatetaan sulautumisessa soveltuvin osin 
tämän luvun säännöksiä lukuun ottamatta 
säännöksiä kombinaatiosulautumisesta sekä 
13 §:n 2 momentin säännöstä. Jos kuitenkin 
6 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan sulau
tuminen voi vaarantaa vakuutusyhtiön velko
jen maksun, on 13 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu kuulutus annettava vakuutusyhtiön va
kuutusvelkoj ille. 

16 a luku 

Vakuutuskannan luovuttaminen 

1 § 
Vakuutusyhtiö (luovuttava yhtiö) voi luo

vuttaa vakuutuskantansa toiselle vakuutusyh
tiölle ( vastaanottava yhtiö). 

Luovutettaessa vakuutuskannan osa nouda
tetaan vastaavasti, mitä vakuutuskannan luo
vuttamisesta säädetään. 

2 § 
Vakuutuskannan luovuttaminen voidaan 

toteuttaa, vaikka luovuttava yhtiö on asetettu 
selvitystilaan. 

3 § 
Luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön halli

tusten on laadittava kirjallinen vakuutuskan
nan luovutusta koskeva suunnitelma, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevassa 
suunnitelmassa on oltava: 

1) luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön 
toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja 
koti paikat; 

2) ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjär
jestyksen muutoksesta; 

3) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisesta 
mahdollisesti suoritettavasta vastikkeesta ja 
sen ehdoista; 

4) selvitys luovuttavan ja vastaanottavan 
yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jä
senelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja 
riippumattomana asiantuntijana toimivalle 
Keskuskauppakamarin hyväksymälle tilintar
kastajalle annettavista erityisistä eduista ja 
oikeuksista; 

5) selvitys vakuutuskannan luovuttamisen 
syystä; 

6) selvitys siitä, mitä on sovittu luovutetta
viin vakuutuksiin perustuvasta osakkuudesta 
vastaanottavassa yhtiössä, jos vastaanottava 
yhtiö on keskinäinen vakuutusyhtiö; 

7) selvitys luovutettavasta vakuutuskannas
ta ja sen katteena siirrettäväksi sovitusta va
rallisuudesta; sekä 

8) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisen 
suunnitellusta voimaantuloajankohdasta. 
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4 § 
Yhden tai useamman riippumattomana 

asiantuntijana toimivan Keskuskauppakama
rin hyväksymän tilintarkastajan on annettava 
vakuutuskannan luovuttamista koskevasta 
suunnitelmasta lausunto sekä Iuovuttavalie 
että vastaanottavalle yhtiölle. Lausunnossa 
on arvioitava, annetaanko suunnitelmassa 
oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat 
omiaan olennaisesti vaikuttamaan vakuutus
kannan luovuttamisen syyn, vastaanottavalle 
yhtiölle siirtyvän vakuutuskannan ja sen kat
teeksi siirrettäväksi sovitun varallisuuden 
sekä mahdollisen vastikkeen arvon arvioin
tiin. Lausunnossa on erikseen mainittava, 
onko vakuutuskannan luovuttaminen omiaan 
vaarantaruaan yhtiön velkojen maksun. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. 

5 § 
Vakuutuskannan luovuttamista koskevaan 

suunnitelmaan on liitettävä sekä luovuttavan 
että vastaanottavan yhtiön osalta: 

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää
töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä; 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
vakuutuskannan luovuttamisesta päättävään 
yhtiökokoukseen mennessä yli kuusi kuu
kautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei 
saa olla kolmea kuukautta vanhempi ja joka 
on laadittu ja tarkastettu noudattaen soveltu
vin osin tilinpäätöstä koskevia säännöksiä ja 
määräyksiä; 

3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl
keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen; 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeen sattuneista yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta; ja 

6) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto vakuutus
kannan luovuttamista koskevasta suunnitel
masta. 

6 § 
Luovuttavassa yhtiössä vakuutuskannan 

luovuttamisesta päättää yhtiökokous. Jos 
vastaanottava yhtiö omistaa kaikki luovutta-

van yhtiön osakkeet, vakuutuskannan luovut
tamisesta voi kuitenkin päättää luovuttavan 
yhtiön hallitus. 

Vastaanottavassa yhtiössä vakuutuskannan 
luovuttamisesta on päätettävä yhtiökokouk
sessa. 

7 § 
Kutsu vakuutuskannan luovuttamisesta 

päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava 
aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yh
tiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää ai
kaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiöko
kousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 momentissa 
mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Kokouskutsuun on otettava vakuutuskannan 
luovuttamista koskevan suunnitelman pää
asiallinen sisältö. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskeva 
suunnitelma liitteineen on pidettävä osakkai
den nähtävinä luovuttavan ja vastaanottavan 
yhtiön pääkonttorissa vähintään kuukauden 
ajan ennen luovuttamisesta päättävää yh
tiökokousta ja viivytyksettä lähetettävä osak
kaalle, joka sitä pyytää, sekä asettava nähtä
väksi yhtiökokouksessa. 

8 § 
Yhtiökokouksen päätös vakuutuskannan 

luovuttamisesta on tehtävä 8 luvun 10 § :n 
mukaisesti. Jos luovuttavassa vakuutusosake
yhtiössä on erilajisia äänioikeuden tuottavia 
osakkeita, päätökseen vaaditaan luovuttavas
sa yhtiössä lisäksi niiden osakkeenomistajien 
kannatus, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa kunkin osakelajin kokouksessa 
edustetuista osakkeista. 

Jos vakuutuskannan luovuttamista koske
vaa suunnitelmaa ei hyväksytä muutoksitta 
sekä luovuttavassa että vastaanottavassa yh
tiössä, vakuutuskannan luovuttaminen rauke
aa. 

9 § 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yh

tiöt ovat hyväksyneet vakuutuskannan luo
vuttamista koskevan suunnitelman, niiden on 
haettava asianomaisen ministeriön suostumus 
suunnitelmaan ja vahvistus vakuutuskannan 
luovuttamisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen 
muutokselle. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevasta 
hakemuksesta ministeriön on, jollei se katso, 
että hakemus on enemmittä selvityksittä hy
lättävä, kuulutettava vastaanottavan yhtiön 
kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulu-
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tuksessa on kehotettava niitä luovutettavaan 
vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten va
kuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistu
tuksia hakemusta vastaan, esittämään ne mi
nisteriölle sen määräämässä ajassa, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta. Kuulutus on 
annettava myös muille luovuttavan yhtiön 
vakuutusvelkojille, jos vakuutuskannan luo
vuttaminen on 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon 
mukaan omiaan vaaraotamaan luovuttavan 
yhtiön velkojen maksun. Kuulutus on annet
tava myös vastaanottavan yhtiön vakuutus
velkojille, jos vakuutuskannan luovuttaminen 
on sanotun lausunnon mukaan omiaan vaa
raotamaan vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksun. Ministeriön on velvoitettava luovut
tava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulu
tuksesta ainakin yhdessä luovuttavan yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin ministeriö tarvittaessa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Luovuttavalla ja vastaanottavana yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo mi
nisteriön päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, 
on oikeus valittaa ministeriön päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tässä mo
mentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä. 

10 § 
Jos luovutettavaan vakuutuskantaan sisäl

tyy vakuutussopimuksia, jotka on tehty 2 a 
luvun 1 tai 8 §:ssä tarkoitetun sijoittautumis
oikeuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen 
oikeuden perusteella, ministeriön on ennen 
suostumuksen antamista hankittava suostu
mus sen muun ETA-valtion vakuutustarkas
tuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa 
vahinkovakuutussopimuksen kattama riski 
2 a luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa 
henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oi
keushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee. Tässä mo
mentissa tarkoitetuista vakuutussopimuksista 
on liitettävä selvitys 9 §:n 1 momentissa tar
koitettuun hakemukseen. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty 2 a luvun 6 §:ssä tarkoitetusta edustus
tosta käsin, ministeriön on ennen suostu
muksen antamista annettava edustuston si
jaintimaan vakuutustarkastuksesta vastaaval
le viranomaiselle mahdollisuus tulla kuulluk
si vakuutuskannan luovuttamisesta. 

11 § 
Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yh

tiölle, kun ministeriö on antanut suostumuk
sensa toimenpiteeseen. Ministeriö voi hake
muksesta vahvistaa vakuutuskannan siirtymi
selle tätä myöhemmänkin ajankohdan. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai, jos se on evätty ja epäämispäätös on 
saanut lainvoiman, on vakuutuskannan luo
vuttaminen rauennut. 

12 § 
Kun vakuutusyhtiö on luovuttanut vakuu

tuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle, luovu
tettuun vakuutuskantaan kuuluvan vakuutuk
sen ottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut 
vakuutuskannan luovuttamista koskevan pää
töksen tekemiseen ja jolla ei ole vakuutusso
pimuslain 12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa 
vakuutus milloin tahansa, on oikeus kolmen 
kuukauden kuluessa 2 momentissa mainitus
ta ilmoittamisesta kirjallisesti irtisanoa va
kuutussopimuksensa. 

Vastaanottaneen yhtiön hallituksen on il
moitettava vakuutuskannan luovuttamisesta 
kuukauden kuluessa vakuutuskannan siirty
misestä kuuluttamalla siitä virallisessa leh
dessä sekä ainakin yhdessä luovuttavan yhti
ön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi 
siten kuin asianomainen ministeriö tarvitta
essa määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös 
maininta 1 momentissa tarkoitetusta vakuu
tuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

13§ 
Vakuutusyhtiö voi asianomaisen ministeri

ön suostumuksella luovuttaa 2 a luvun 1 tai 
8 §:ssä tarkoitetun sijoittautumisoikeuden tai 
palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden pe
rusteella tehtyjen vakuutussopimusten va
kuutuskannan tai osan siitä ulkomaiselle va
kuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ulkomainen ETA -vakuutusyhtiö). 

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

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty edustustosta käsin, ministeriön on en
nen suostumuksen antamista annettava edus
tuston sij aiotimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavalle viranomaiselle mahdollisuus tulla 
kuulluksi vakuutuskannan luovuttamisesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään, kuitenkin siten, että 4 §:ssä tar
koitettua lausuntoa ei tarvitse antaa vastaan
ottavalle yhtiölle, 9 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu kuulutus julkaistaan luovuttavan yhtiön 
kustannuksella ja tätä kuulutusta ei anneta 
vastaanottavan yhtiön vakuutusvelkojille 
sekä 12 §:ää ei sovelleta. Luvun 6 §:n 2 mo
menttia, 7 §:ää ja 8 §:n 1 momenttia ei so
velleta vastaanottavaan yhtiöön. 

Ministeriö voi antaa ohjeita ja määräyksiä 
sekä myöntää erityisestä syystä poikkeuksia 
tämän luvun säännösten soveltamisesta tässä 
pykälässä tarkoitettuihin vakuutuskannan 
luovuttamisiin. 

14 § 
Vakuutusyhtiö voi, jos asianomainen mi

nisteriö katsoo siihen olevan erityistä syytä, 
luovuttaa muun kuin 13 §:ssä tarkoitetun 
vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle 
vakuutusyhtiölle tai vastaanottaa vakuutus
kannan tai sen osan ulkomaiselta vakuu-
tusyhtiöltä. . 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään, jollei ministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. 

15 § 
Jos asianomainen ministeriö ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
saapunut vastaanottajalle, saanut vastausta 
niiden ETA-valtioiden vakuutustarkastukses
ta vastaaviita viranomaisilta, joilta ministeriö 
on 10 §:n 1 momentin tai 13 §:n 2 momen-

tin nojalla pyytänyt vahvistusta tai suostu
musta tai joille ministeriö on 10 §:n 2 mo
mentin tai 13 §:n 3 momentin nojalla anta
nut mahdollisuuden tulla kuulluksi, katso
taan näiden vahvistaneen vastaanottavan yh
tiön toimintapääoman riittävyyden tai anta
neen suostumuksen tai myönteisen lausun
non vakuutuskannan luovuttamiseen. 

16 b luku 

Jakautuminen 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiö (jakautuva yhtiö) voi 

jakautua siten, että jakautuvan yhtiön vakuu
tuskanta sekä muut varat ja velat osittain tai 
kokonaan siirtyvät selvitysmenettelyttä yh
delle tai useammalle perustettavalle vakuu
tusosakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) ja ja
kautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat 
vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeet. 
Vastaanottavana yhtiönä voi olla myös muu 
perustettava osakeyhtiö, jos sille ei jakautu
misessa siirry vakuutuskantaa tai sen osaa. 
Vastike saa olla myös rahaa, muuta omai
suutta ja sitoumuksia. Jos äänioikeuden tuot
tavan osakkeen omistajalle tarjotaan vastik
keeksi muuta kuin vastaanottavan yhtiön 
vastaavia osakkeita, hänellä on kuitenkin 
aina oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta 
rahakorvaus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
muuta määrätty. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan yhtiön koko vakuutuskanta 

sekä kaikki muut varat ja velat siirtyvät kah
delle tai useammalle vastaanottavalle yhtiöl
le ja jakautuva yhtiö purkautuu; tai 

2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja velois
ta siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanotta
valle yhtiölle. 

Jakautuvaan yhtiöön sovelletaan, mitä 16 
luvun 2 § :ssä säädetään sulautuvasta yhtiös
tä. Jakautuvan yhtiön antaman optio-oikeu
den, vaihtovelkakirjan tai muun osakkeen
omistajan oikeuteen rinnastettavan oikeuden 
haltijaan sovelletaan vastaavasti, mitä 16 
luvun 3 §:ssä säädetään. Jakautuvan yhtiön 
sidotun oman pääoman alentamiseen sovelle
taan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
jakautumisessa soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1--4 momentissa 
sekä 2 §:n 5 momentissa ja 3 §:ssä sekä tä
män lain 5 luvun 3 §:ssä säädetään osake
pääoman alentamisesta sekä mitä 12 luvun 
2 a § :n 1 momentissa säädetään muun sido-
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tun oman pääoman alentamisesta. 

2 § 
Jakautuvan yhtiön hallituksen on laadittava 

jakautumissuunnitelma, johon sovelletaan 
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 4-7 §:ssä 
säädetään kombinaatiosulautumisesta. Jakau
tumissuunnitelmassa on lisäksi oltava: 

1) ehdotus jakautumisessa mahdollisesti 
siirtyvän jakautuvan yhtiön vakuutuskannan 
sekä muiden varojen ja velkojen jakamisesta 
kullekin jakautumiseen Osallistuvalle yhtiöl
le' 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä vastaanottavalle yhtiölle tulevan ja ja
kautuvalle yhtiölle jäävän omaisuuden arvi
oinnissa; 

3) ehdotus siitä, miten varojen siirto vas
taanottavan yhtiön osakepääomaan vaikuttaa 
jakautuvan yhtiön omaan pääomaan; sekä 

4) selvitys siitä, että jakautumiseen osallis
tuvat vakuutusyhtiöt täyttävät jakautumisen 
jälkeen 10 luvun vastuuvelan katetta koske
vat vaatimukset ja 11 luvussa säädetyt vaka
varaisuusvaatimukset. 

3 § 
Jakautumisesta päättää jakautuvan yhtiön 

yhtiökokous. 
Yhtiökokouksen päätös jakautumisesta on 

tehtävä 8 luvun 10 §:n mukaisesti. Jos ja
kautuvassa yhtiössä on erilajisia äänioikeu
den tuottavia osakkeita ja yhtiön osakkeen
omistajille jaetaan omistusten suhteessa osa
kelajeittain sama vastike, päätökseen vaadi
taan lisäksi niiden osakkeenomistajien kan
natus, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa 
kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista 
osakkeista. 

Muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa päätökseen tarvitaan kaikkien 
osakkeenomistajien suostumus. 

Muilta osin jakautumista koskevaan pää
tökseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä 16 
luvun 9 §:ssä, 10 §:n 2 ja 3 momentissa se
kä 11 ja 17 §:ssä säädetään. 

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun oi
keuden haltijan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan, mitä 16 luvun 12 § :n 2 momen
tissa säädetään. Jos jakautuva yhtiö on julki
nen vakuutusosakeyhtiö ja vastaanottava yh
tiö on yksityinen vakuutusosakeyhtiö tai yk
sityinen osakeyhtiö, jakautuvan yhtiön osak
keenomistajan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 17 luvun 
3 §:ssä säädetään, jollei tämän lain 5 luvun 

säännöksistä muuta johdu. 

4 § 
Kahden kuukauden kuluessa jakautumis

suunnitelman hyväksymisestä jakautuvan 
yhtiön on haettava asianomaisen ministeriön 
suostumus jakautumissuunnitelmaan ja vah
vistus vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjes
tyksille, jos vastaanottava yhtiö on vakuu
tusyhtiö, sekä, jos kysymys on 1 §:n 2 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitetusta jakautumi
sesta, vahvistus jakautumisen vaatimalle yh
tiöjärjestyksen muutokselle. 

Jakautumista koskevasta hakemuksesta mi
nisteriön on, jollei se katso, että hakemus on 
enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta
va jakautuvan yhtiön kustannuksella viralli
sessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava 
niitä jakautuvan yhtiön vakuutusvelkojia, 
jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta 
vastaan, esittämään ne ministeriölle sen mää
räämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi 
kuukautta. Ministeriön on velvoitettava ja
kautuva yhtiö viipymättä antamaan tieto 
kuulutuksesta ainakin yhdessä jakautuvan 
yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä li
säksi siten, kuin ministeriö tarvittaessa mää
rää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Jakautuvalla yhtiöllä sekä muistutuksente
kijällä, joka katsoo ministeriön päätöksen 
Ioukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa 
ministeriön päätöksestä korkeimpaan hallin
to-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttö
laissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitet
tu valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 

Vastaanottavat yhtiöt saavat j akautumises
sa toimiluvan siltä osin kuin niille siirtyy 
jakautumisessa vakuutuskantaa, jollei minis
teriö toisin määrää. Jos kysymyksessä on 
1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ja
kautuminen, luovuttavan yhtiön toimilupa 
jää voimaan vain siltä osin kuin sille jää va
kuutuskantaa, jollei ministeriö toisin määrää. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemuk
seen on liitettävä ehdotus tässä momentissa 
tarkoitetuista toimiluvista. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
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tai jos se on evätty ja epäämispäätös on saa
nut lainvoiman, on jakautuminen rauennut. 

5 § 
Jakautuvan yhtiön on haettava jakautumi

sen täytäntöönpanaan rekisteriviranomaisen 
lupa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
ministeriö on antanut 4 §:ssä tarkoitetun 
suostumuksen jakautumissuunnitelmaan sekä 
vahvistanut 4 §:ssä tarkoitetut yhtiöjärjestyk
set sekä yhtiöjärjestyksen muutokset. Lupaan 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä 16 luvun 
14 ja 15 §:ssä säädetään. Jakautuvan yhtiön 
on tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus 
jakautumisen täytäntöönpanosta. Ilmoituk
sesta on voimassa, mitä 16 luvun 16 §:n 
1-3 momentissa säädetään kombinaa
tiosulautumisesta. 

Jos jakautuvan yhtiön omaisuuteen on voi
massa yrityskiinnityslaissa ( 634/1984) tar
koitettu yrityskiinnitys, jakautumista ei saa 
rekisteröidä, jollei samalla rekisteröidä yhti
ön ja kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiin
nitysten jakamisesta jakautuvan ja vastaan
ottavien yhtiöiden kesken ja kiinnitysten etu
oikeuden järjestämisestä. 

6 § 
Jakautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 

muut varat ja velat siirtyvät jakautumissuun
nitelmassa määritellyllä tavalla Vastaanotta
valie yhtiölle, kun jakautumisen täytäntöön
pano on rekisteröity. Samanaikaisesti ja~au
tuva yhtiö purkautuu 1 §:n 2 momentm 1 
kohdassa tarkoitetussa jakautumisessa. 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille syn
tyy jakautumisen rekisteröinnillä oikeus vas
tikkeeseen ja heistä tulee vastaanottavan yh
tiön osakkeenomistajia jakautumissuunnitel
man mukaisesti. Jakautuvalle yhtiölle kuulu
vat omat osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta 
vastikkeeseen. 

Jos jakautuva yhtiö purkautuu, sen halli
tuksen ja toimitusjohtajan on annettava lop
putilitys, johon sovelletaan, mitä 16 luvun 
18 § :n 5 momentissa säädetään. 

7 § 
Kun vakuutusosakeyhtiö on jakautunut ja 

jakautumisessa on siirtynyt vakuu
tusosakeyhtiön vakuutuskanta tai sen osa, 
siirtyneeseen vakuutuskantaan kuuluvan va
kuutuksen ottajalla, joka ei ole myötävaikut
tanut jakautumista koskevan päätöksen teke
miseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 
12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus 

370060 

milloin tahansa, on oikeus kolmen kuukau
den kuluessa 2 momentissa mainitusta il
moittamisesta kirjallisesti irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

Jos vakuutusosakeyhtiön jakautumisessa 
on siirtynyt vakuutuskanta tai sen osa, vas
taanottaneen yhtiön hallituksen on ilmoitet
tava jakautumisesta kuukauden kuluessa ja
kautumisen täytäntöönpanon rekisteröiruises
tä kuuluttarualla siitä virallisessa lehdessä 
sekä ainakin yhdessä jakautuneen yhtiön ko
ti paikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa 
määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös mai
ninta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuk
senottajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopi
muksensa. 

8 § 
Jos 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite

tussa jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 
kuuluvat jakautuvan yhtiön osakkeenomista
jille ja vastaanottaville yhtiöille samassa 
suhteessa kuin jakautuvan yhtiön netto-omai
suus jaetaan jakautumissuunnitelman mu
kaan. 

Jakautuva yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yh
tiön velasta, jota ei ole jaettu jakautumis
suunnitelmassa ja joka on syntynyt ennen 
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekis
teröity. Yhtiön vastuun kokonaismäärä on 
kuitenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän 
netto-omaisuuden arvo. 

17 luku 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiöön sovelletaan myös osakeyh
tiölain 15 luvun 1, 3-5 ja 7 §:n säännöksiä. 

Jos vahinkoa aiheutetaan rikkomalla tätä 
lakia, sovelletaan, mitä osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetun vahin
gon korvaamisesta säädetään osakeyhtiölain 
15 luvun 1, 3-5 ja 7 §:ssä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaasta ja 
valitusta edustajasta on voimassa, mitä osa
keyhtiölain 15 luvun 1, 3 ja 7 § :ssä sääde
tään osakkeenomistajasta. 

2 § 
Osakkaiden vaatimuksesta kannetta voi-
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daan ajaa yhtiön lukuun osakeyhtiölain 15 
luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin estämättä, jos: 

1) vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa on 
myönnetty vastuuvapaus tai muutoin päätet
ty olla nostamatta korvauskannetta, mutta 
osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi 
kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osak
keista, taikka keskinäisen vakuutusyhtiön 
osakkaat, joilla on vähintään yksi kolmasosa 
kokouksessa annetuista äänistä, ovat äänes
täneet päätöstä vastaan; 

2) päätöstä vastuuvapauden myöntämistä 
koskevassa asiassa ei ole tehty kahdeksan 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymises
tä; tai 

3) päätöstä korvauskanteen nostamista kos
kevassa asiassa ei muutoin ole tehty kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa olisi 
pitänyt käsitellä yhtiökokouksessa. 

Kanteen voivat nostaa osakkaat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa kaikista osak
keista tai vähintään vastaava määrä osakkei
ta taikka vastaava äänimäärä kuin 1 momen
tissa tarkoitetuilla, päätöstä vastustaneilla 
osakkailla. Jos osakas luopuu kanteesta sen 
nostamisen jälkeen, voivat muut kanteen 
nostaneet osakkaat kuitenkin sitä jatkaa. 

Kanne on pantava vireille kolmen kuukau
den kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta yh
tiökokouksen päätöksestä tai 1 momentissa 
mainitun määräajan päättymisestä tai, mil
loin on vaadittu 9 luvun 6 §:ssä tarkoitetun 
tarkastuksen toimittamista, siitä kun tarkas
tuksesta annettu lausunto on esitetty yhtiöko
kouksessa tai kun tarkastajan määräämistä 
tarkoittava hakemus on hylätty. 

Kanteen nostaneet osakkaat vastaavat oi
keudenkäyntikuluista. He ovat kuitenkin oi
keutettuja saamaan yhtiöltä korvauksen siinä 
määrin kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä voi
tetut varat siihen riittävät. Tuomioistuin voi 
määrätä, että kanteen nostaneille osakkaille 
on suoritettava heidän osakkeilleen tuleva 
osuus yhtiölle voitetuista varoista. 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 § 
Tämän luvun säännösten lisäksi vakuu

tusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain 16 
luvun 2-4, 6, 7 ja 7 a §:n säännöksiä. 

2 § 
Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspai

kasta säädetään, saa 17 luvun 2 §:ssä ja osa
keyhtiölain 15 luvun 5 § :ssä tarkoitettua 
korvauskannetta ajaa vakuutusyhtiön kotipai
kan tuomioistuimessa. Sama tuomioistuin 
voi käsitellä myös rikokseen perustuvan kor
vausvaatimuksen sekä osakeyhtiölain 3 lu
vun 3 §:n 3 momentissa, 6 luvun 10 §:ssä ja 
16 luvun 5 § :n 5 momentissa tarkoitetun 
osakkeiden lunastusta koskevan riidan sekä 
tämän lain 16 luvun 14 §:n 1 momentissa, 
16 b luvun 5 §:ssä, 18 a luvun 2 §:n 2 mo
mentissa ja 3 §:ssä sekä osakeyhtiölain 6 lu
vun 5 § :n 3 momentissa tarkoitetun kanteen 
siitä, onko velkoja saanut maksun tai turvaa
van vakuuden saatavastaan. 

2a§ 
Tuomioistuimen on viran puolesta viivy

tyksettä annettava tieto asianomaiselle minis
teriölle osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetusta ratkaisusta. 

2 b § 
Keskuskauppakamari valitsee kutakin 16 

luvun 3, 12 ja 19 §:ssä, 16 b luvun 3 §:ssä 
sekä 18 a luvun 2 ja 5 §:ssä tarkoitettua lu
nastusriitaa varten lunastusta vaativan osa
puolen hakemuksesta tarpeellisen määrän 
välimiehiä ja määrää välimiesten puheenjoh
tajan. Välimiehillä on oltava tehtävään tar
vittava asiantuntemus. 

Vakuutusyhtiö vastaa 16 luvun 3 ja 
12 § :ssä, 16 b luvun 3 § :ssä sekä 18 a luvun 
3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn ku
luista. Välimiehet voivat kuitenkin erityisistä 
syistä velvoittaa osakkeenomistajan koko
naan tai osittain korvaamaan yhtiölle sen 
kulut. Lunastaja vastaa 16 luvun 19 §:ssä 
tarkoitetun välimiesmenettelyn kuluista, jos 
välimiehet eivät erityisistä syistä katso koh
tuulliseksi velvoittaa lunastettavien osakkei
den omistajaa kokonaan tai osittain vastaa
maan niistä. 

Välimiesmenettelystä on muutoin voimas
sa, mitä osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2, 4 
ja 5 momentissa säädetään. 

3 § 
Joka tahallaan 
1) harjoittaa vakuutusliikettä ilman toimi

lupaa tai 1 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentin 
säännösten vastaisesti tai 

2) antaa 15 luvun 22 § :n säännösten tai 
asianomaisen ministeriön 14 luvun 5 §:n no-
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jalla määräämän kiellon vastaisesti uusia 
vakuutuksia, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, 
vakuutusliikkeen Iuvattarnasta hmjoittami
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh
deksi vuodeksi. 

4 § 
Joka tahallaan 

2) 2 luvun 11 §:ssä, 15 luvun 18 §:ssä, 16 
luvun 16 §:ssä tai 16 b luvun 5 §:ssä taikka 
osakeyhtiölain 4 luvun 9 tai 12 c §:ssä tar
koitetussa tapauksessa antaa rekisterivi
ranomaiselle tai tuomioistuimelle väärän il
moituksen, vakuutuksen tai todistuksen osa
ke- tai takuupääoman, pohjarahaston taikka 
velan maksamisesta, 

3) toimii toisen välikätenä tässä laissa tai 
tämän lain nojalla sovellettavissa osakeyh
tiölain taikka yhtiöjärjestyksessä olevan ää
nioikeuden rajoittamista koskevan säännök
sen tai määräyksen kiertämiseksi, 

5) ministeriön 14 luvun 6 §:n nojalla mää
räämän kiellon vastaisesti luovuttaa tai pant
taa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta, 

6) rikkoo säännöksiä riippumattomana 
asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintar
kastajan lausunnon laatimisesta, 

7) rikkoo säännö~siä pääomal_ainan palaut
tamisesta, koron tat muun hyvityksen mak
samisesta tai vakuuden asettamisesta, 

8) jakaa vakuu~usy~tiön varoja tämän lain 
säännösten vastatsestt, 

9) antaa rahalainan tai vakuuden 12 luvun 
5 § :n säännösten vastaisesti tai 

10) rikkoo 1 luvun 1 a §:n 1 momentin 
kieltoa yksityisen vakuutusosakeyhtiön ja 
sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön, joka ei 
ole julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, ar
vopaperien ottamisesta arvopaperimark
kinalaissa tarkoitettua julkista kaupankäyntiä 
vastaavan menettelyn kohteeksi, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. 

5 § 
Joka tahallaan 
1) osake- tai tak~uo~uuskirj aa,. väli~ikais

todistusta, osakeantttodtstusta, optiOtodistusta 
tai juoksevaa vaihtovelkakirjaa annettaessa 

menettelee tämän lain tai sen nojalla sovel
lettavien osakeyhtiölain säännösten vastai
sesti; 

3) laiminlyö noudattaa osakeyhtiölain 16 
luvun 7 a §:n säännöstä yhtiön kirjeissä ja 
lomakkeissa mainittavista tiedoista, 

4) rikkoo osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n 3 
momentin säännöstä yhtiön ja sen ainoan 
osakkeenomistajan välisten sopimusten ja 
sitoumusten kirjaamisesta, 

7) rikkoo osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n 
säännöksiä tilinpäätöksen tai konsernitilin
päätöksen toimittamisesta rekisteriviranomai
selle taikka jättää toimittamatta tämän lain 
mukaan asianomaiselle ministeriölle annetta
van ilmoituksen tai muun tiedon, 

9) rikkoo osakeyhtiölain 3 luvun 11 § :n 3 
momentin säännöstä osakeomistuksensa il
moittamisesta merkittäväksi osake- ja osa
kasluetteloon; 

1 0) rikkoo tämän lain säännöksiä yksityi
sen vakuutusosakeyhtiön ja sellaisen keski
näisen vakuutusyhtiön, joka ei ole julkinen 
keskinäinen vakuutusyhtiö, arvopaperien tar
joamiseen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudes
ta, 

11) rikkoo 16 luvun 19 § :n säännöstä lu
nastusoikeuden ilmoittamisesta yhtiölle tai 

12) rikkoo tämän lain tai sen nojalla sovel
lettavia osakeyhtiölain säännöksiä osa
vuosikatsauksen, välitilinpäätöksen, tilinpää
töksen, konsernitilinpäätöksen tai 15 luvun 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätök
sen laatimisesta tai vakuutusyhtiön sulautu
mista, jakautumista taikka selvitystilaa kos
kevan lopputilityksen antamisesta, 

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

Vakuutusyhtiörikkomuksesta tuomitaan 
myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta 
menettelee 1 momentin 12 kohdassa tarkoi
tetulla tavalla. 

18 a luku 

Yhtiömuodon muuttaminen 

1 § 
Yksityisen vakuutusosakeyhtiön muuttami

sesta julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamisesta 
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julkiseksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi 
päättää yhtiökokous. Päätös yhtiömuodon 
muuttamisesta on pätevä, jos se on tehty 8 
luvun 10 § :n mukaisesti. 

Yksityisen vakuutusosakeyhtiön muuttami
seen julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi sovel
letaan osakeyhtiölain 17 luvun 1 §:n 3 ja 4 
momentin säännöksiä. 

Yksityinen vakuutusosakeyhtiö voidaan 
muuttaa julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
keskinäinen vakuutusyhtiö julkiseksi keski
näiseksi vakuutusyhtiöksi vain, jos yhtiö 
täyttää 10 luvun vastuuvelan katetta koske
vat vaatimukset ja 11 luvun vakavaraisuus
vaatimukset ja jos yhtiön yhtiöjärjestys täyt
tää julkisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksel
le tässä laissa asetetut vaatimukset ja riippu
mattomana asiantuntijana toimivan tilintar
kastajan antaman lausunnon mukaan yhtiön 
osakepääomalle, takuupääomalle ja muulle 
sidotulle pääomalle on täysi kate. Asiantun
tijaan ja lausuntoon sovelletaan soveltuvin 
osin, mitä osakeyhtiölain 2 luvun 4 a § :ssä 
säädetään. Lausunnon nähtävänäpitoon so
velletaan soveltuvin osin, mitä osakeyh
tiölain 4 luvun 4 b §:n 2 momentissa sääde
tään. Lausunto on liitettävä yhtiömuodon 
muuttamisesta tehtävään rekisteri-ilmoituk
seen. 

2 § 
Julkisen vakuutusosakeyhtiön muuttami

sesta yksityiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön muutta
misesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi päät
tää yhtiökokous 8 luvun 10 § :n mukaisesti. 

Julkisen vakuutusosakeyhtiön muuttami
seen yksityiseksi vakuutusosakeyhtiöksi so
velletaan soveltuvin osin osakeyhtiölain 17 
luvun 2 §:n 2-5 momentin säännöksiä. 

Julkisen vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajalla, joka on äänestänyt 1 momentis
sa tarkoitettua päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia yhtiötä lunastamaan hänen osakkeen
sa. Lunastukseen sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä 16 luvun 12 §:ssä säädetään. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 
omistajalla, joka on äänestänyt 1 momentis
sa tarkoitettua päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä käyvästä 
hinnasta hänen takuuosuutensa. Takuuosuu
den omistajan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä 16 luvun 
12 §:ssä säädetään vakuutusosakeyhtiön su
lautumispäätöstä vastaan äänestäneen osak
keenomistajan oikeudesta vaatia osakkeiden-

sa lunastusta. 

3 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön 1 ja 2 §:ssä 

tarkoitettuun yhtiömuodon muuttamiseen 
sovelletaan myös osakeyhtiölain 17 luvun 
1 §:n 3 ja 4 momentin ja 2 §:n 2-5 mo
mentin säännöksiä. Mainittujen lainkohtien 
säännöksiä osakeyhtiöstä, osakkeenomista
jasta ja osakkeesta sovelletaan keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön, takuuosuudenomistajaan ja 
takuuosuuksiin. 

4 § 
Yhtiökokouksen päätökseen, joka tarkoit

taa vakuutusosakeyhtiön muuttamista keski
näiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön muuttamista vakuu
tusosakeyhtiöksi, on haettava asianomaisen 
ministeriön suostumus. Hakemukseen on 
liitettävä yhtiökokouksessa hyväksytty yhtiö
muodon muuttamisesta johtuva yhtiöjärjes
tyksen muutosehdotus. 

Hakemuksesta on ministeriön, jollei se 
katso, että hakemus on enemmittä selvityk
sittä hylättävä, yhtiön kustannuksella kuulu
tettava virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa 
on kehotettava niitä yhtiön osakkaita ja va
kuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistu
tuksia hakemusta vastaan, esittämään ne mi
nisteriölle sen määräämässä ajassa, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta. Ministeriön 
on velvoitettava yhtiö viipymättä antamaan 
tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin ministeriö tarvittaessa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja tai 
minkään osakasryhmän etua. 

Ministeriöllä on oikeus liittää suostumuk
sen antamiseen ehdot, joita ministeriö pitää 
tarpeellisena vakuutusten käsittämien etujen 
tai osakasryhmien etujen turvaamiseksi. 

Yhtiöllä sekä muistutuksentekijällä, joka 
katsoo ministeriön päätöksen Ioukkaavan 
oikeuttaan, on oikeus valittaa ministeriön 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
niin kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Tässä momentissa tarkoitettu valitus on käsi
teltävä kiireellisenä. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai, jos se on evätty ja epäämispäätös on 
saanut lainvoiman, on yhtiömuodon muutta
minen rauennut. 
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5 § 
Osakkeenomistajalla, joka on äänestänyt 

vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäi
seksi vakuutusyhtiöksi koskevaa yh
tiökokouksen päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä käyvästä 
hinnasta osakkeet, jotka on yhtiökokoukseen 
mennessä ilmoitettu merkittäviksi osakeluet
teloon. Osakkeenomistajan oikeuteen vaatia 
lunastusta sovelletaan soveltuvin osin, mitä 
16 luvun 12 §:ssä säädetään. 

Voimaantulo 

1 . Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Yleiset siirtymäsäännökset 

2. Ennen tämän lain voimaantuloa rekiste
röity vakuutusyhtiö sekä vakuutusyhtiö, joka 
rekisteröidään ennen lain voimaantuloa alle
kirjoitetun perustamiskirjan nojalla, on yksi
tyinen vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöön, jon
ka osake, velkakirja tai muu arvopaperi on 
lain tullessa voimaan arvopaperimark
kinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäyn
nin kohteena, sovelletaan kuitenkin, mitä 
julkisista vakuutusosakeyhtiöistä ja julkisista 
keskinäisistä vakuutusyhtiöistä säädetään. 
Tällaisen yhtiön on päätettävä sen muuttami
sesta julkiseksi vakuutusyhtiöksi. Yhtiömuo
don muuttamisesta johtuville yhtiöjärjestyk
sen muutoksille on vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta haettava asianomaisen 
ministeriön vahvistus, jollei julkista kaupan
käyntiä yhtiön arvopapereilla ole sitä ennen 
lopetettu. Päätös voidaan tehdä osakeyh
tiölain 9 luvun 13 § :n mukaisesti noudattaen 
kuitenkin, mitä 18 a luvun 1 §:n 2 ja 3 mo
mentissa säädetään lukuun ottamatta 18 a 
luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua vaati
musta hyväksytyn tilintarkastajan lausunnos
ta. Yhtiöjärjestyksen muutokset on ilmoitet
tava rekisteröitäviksi kolmen kuukauden ku
luessa ministeriön antamasta päätöksestä. 
Ministeriö voi asettaa vakuutusyhtiölle uh
kasakon tässä momentissa tarkoitetun vel
voitteen täyttämisen tehosteeksi. 

3. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän tämän lain 
vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan 
tämän lain säännöksiä, jollei näistä siirty
mäsäännöksistä muuta johdu. Jos yhtiöjärjes-

tys on tämän lain mukaan puutteellinen tai 
sisältää tämän lain vastaisia määräyksiä, on 
yhtiön hallituksen tehtävä yhtiökokoukselle 
ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta lain 
mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksille 
on viiden vuoden kuluessa lain voimaantu
losta haettava ministeriön vahvistus. Yh
tiöjärjestyksen muutokset on ilmoitettava 
rekisteröimistä varten kolmen kuukauden ku
luessa ministeriön antamasta päätöksestä. 
Ministeriö voi asettaa vakuutusyhtiölle uh
kasakon tässä momentissa tarkoitetun vel
voitteen täyttämisen tehosteeksi. 

4. Tämän lain voimaantulon jälkeen rekis
teröitäväksi ilmoitettua tämän lain vastaista 
yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei 
näistä siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

5. Vakuutusyhtiö voi tämän lain vahvista
misen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa 
päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tä
män lain säännösten mukaiseksi lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. Päätös voidaan ilmoittaa rekiste
röitäväksi ennen lain voimaantuloa ja rekis
teröidä siten, että yhtiöjärjestyksen muutos 
tulee voimaan samana päivänä kuin tämä 
laki. Jos yhtiöjärjestyksen muutos koskee 
yksityisen vakuutusyhtiön muuttamista julki
seksi vakuutusyhtiöksi, sitä ei voida rekis
teröidä, ellei ole noudatettu, mitä 18 a luvun 
1 §:ssä säädetään. 

6. Osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoi
tettuun tytäryhteisöön on soveltuvin osin 
sovellettava, mitä muualla säädetään tai 
määrätään osakeyhtiön tytäryhtiöstä. 

7. Vakuutusyhtiön luotonotto on sovelle
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä, jos luotto on otettu ennen 
lain voimaantuloa eikä siihen liittyviä ehtoja 
muuteta lain voimaantulon jälkeen. Vakuu
den antamiseen sovelletaan lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos va
kuus on annettu ennen lain voimaantuloa 
eikä siihen liittyviä ehtoja muuteta lain voi
maantulon jälkeen. 

Vakuutusyhtiön perustamista koskevat 
siirtymäsäännökset 

8. Vakuutusyhtiön perustamiseen ja rekis
teröimiseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos pe
rustamiskirja on allekirjoitettu ennen lain 
voimaantuloa eikä näistä siirtymäsäännöksis
tä muuta johdu. 
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9. Mitä osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:ssä 
säädetään, ei sovelleta ennen tämän lain voi
maantuloa tehtyyn sopimukseen. 

Vakuutusyhtiön osakkuutta koskevat siirty
mäsäännökset 

10. Jos keskinäisen vakuutusyhtiön vakuu
tuksenottajaosakkaan henkilökohtainen vas
tuu yhtiön velvoitteista yhtiöjärjestyksen 
mukaan on tämän lain voimaan tullessa laa
jempi kuin mitä 3 luvun 1 § :n 2 momentissa 
säädetään, voidaan sen estämättä, mitä edellä 
näissä voimaantulosäännöksissä säädetään, 
yhtiöjärjestyksen määräystä laajemmasta 
vastuusta soveltaa enintään kahden vuoden 
ajan tämän lain voimaantulosta. 

Osakekirjaa, takuuosuuskirjaa ja osakeluet
teloa koskevat siirtymäsäännökset 

11. Vakuutusyhtiön rekisterinumero on 
merkittävä osake- ja takuuosuuskirjaan, joka 
esitetään yhtiölle tai jonka yhtiö luovuttaa 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 

12. Ilmoitus, jota tarkoitetaan osakeyh
tiölain 3 luvun 11 §:n 3 momentissa, on teh
tävä kahden kuukauden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta. 

A tvo-osuusjärjestelmään kuuluvia osakkeita 
koskevat siirtymäsäännökset 

13. Yhtiökokouksen päätös, jota tarkoite
taan osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a § :ssä, voi
daan tehdä aikaisintaan kahden vuoden ku
luttua tämän lain voimaantulosta. 

14. Jos arvo-osuusjärjestelmään osakkeen
sa liittänyt yhtiö pitää yhtiökokouksen tämän 
lain voimaantulon jälkeen, noudatetaan osa
keyhtiölain 3 a luvun 11 §:n säännöksiä yh
tiökokoukseen osallistumisen ratkaisevasta 
määräpäivästä. 

Osake- ja takuupääoman korottamista 
koskevat siirtymäsäännökset 

15. Ennen tämän lain voimaantuloa teh
tyyn hallituksen päätökseen osake- tai takuu
pääoman korottamisesta ja sen rekisteröimi
seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä, jollei näistä 
siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

16. Yhtiöjärjestys on muutettava osakeyh-

tiölain 4 luvun 2 §:n säännösten mukaiseksi 
kolmen vuoden kuluessa tämän lain voi
maantulosta. Kunnes yhtiöjärjestys on muu
tettu, sovelletaan tämän lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jollei yh
tiöjärjestystä ole muutettu kolmen vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

17. Jos osake- tai takuupääoman korotta
misesta on päätetty ennen tämän lain voi
maantuloa, osake- tai takuupääoman rekiste
röimiseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita 4 luvun 3 §:n sään
nöksiä. Yhtiön täysin maksettu osake- tai 
takuupääoma on kuitenkin ilmoitettava re
kisteröitäväksi vuoden kuluessa lain voi
maantulosta. 

18. Osakeyhtiölain 4 luvun 1 §:ssä tarkoi
tettuun optio-oikeuteen sovelletaan soveltu
vin osin, mitä muualla säädetään tai määrä
tään osakeyhtiön ottamasta optiolainasta. 

Osake- ja takuupääoman alentamista, lunas-
tusehtoisia osakkeita ja takuupääoman ta
kaisinmaksua koskevat siirtymäsäännökset 

19. Jos tuomioistuimen lupaa osakepää
oman alentamiseen on haettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, menettelyyn sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleen 5 lu
vun 1 §:n säännöksiä ja osakeyhtiölain 6 lu
vun 3 § :n säännöksiä. 

20. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaista 
yhtiöjärjestyksen määräystä tai sitä vastaavaa 
yhtiöjärjestyksen määräystä, jota ei ennen tä
män lain voimaantuloa annetun lain nojalla 
ole tarvinnut muuttaa, ei tarvitse muuttaa tä
män lain mukaiseksi. Tämän lain 5 luvun ja 
osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä sovelle
taan kuitenkin tämän lain voimaantulon jäl
keen päätöksentekoon ja lunastusmenette
lyyn, joka koskee osakkeen lunastamista 
tällaisen määräyksen perusteella. 

Omia osakkeitaja takuuosuuksia koskevat 
siirtymäsäännökset 

21. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:n toisen 
virkkeen mukaista yhtiöjärjestyksen mää
räystä tai sitä vastaavaa yhtiöjärjestyksen 
määräystä, jota ei ennen tämän lain voi
maantuloa annetun lain nojalla ole tarvinnut 
muuttaa, ei tarvitse muuttaa tämän lain ja 
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osakeyhtiölain mukaiseksi. Osakeyhtiölain 3 
luvun 3 § :n 5 momentin säännöksiä sovel
letaan kuitenkin osakkeen lunastamiseen täl
laisen määräyksen perusteella lain voimaan
tulon jälkeen. 

22. Yhtiö voi 6 luvun 3 §:n nojalla hank
kia vain täysin maksettuja osakkeita ja ta
kuuosuuksia. 

23. Yhtiön on kolmen vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta alennettava osa
ke- tai takuupääomaa niiden osakkeiden tai 
takuuosuuksien nimellisarvoa vastaavalla 
määrällä, jotka yhtiö lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti on 
lunastanut ja poistanut osake- tai takuu
osuusluettelosta osake- tai takuupääomaa 
alentamatta. Päätöksen osake- tai takuupää
oman alentamisesta voi tällöin tehdä hallitus. 
Vakuutusyhtiö ei saa alentaa peruspää
omaansa 2 luvun 5 § :ssä säädettyä määrää 
pienemmäksi, jollei ministeriö erityisistä 
syistä myönnä lupaa alentaa peruspääomaa 
enintään puoleen 2 luvun 5 § :ssä säädetystä 
määrästä. 

24. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten vastaisesti ennen lain 
voimaantuloa yhtiölle tulleet osakkeet tai 
takuuosuudet on luovutettava kuuden kuu
kauden kuluessa lain voimaantulosta. 

25. Ennen tämän lain voimaantuloa yhtiöl
le tai sen tytäryhteisölle tulleisiin osakkeisiin 
tai takuuosuuksiin, joihin ei lain voimaan 
tullessa voimassa olleiden säännösten mu
kaan liittynyt luovutusvelvollisuutta, sovelle
taan 6 luvun 4 §:n 2-5 momentin säännök
siä kolmen vuoden kuluttua lain voimaan
tulosta. 

Yhtiön johtoa koskevat siirtymäsäännökset 

26. Tämän lain 7 luvun 2 ja 3 a §:ssä tar
koitettuun toimitusjohtajan sijaiseen on so
vellettava, mitä muualla säädetään tai määrä
tään vakuutusyhtiön varatoimitusjohtajasta. 

Yhtiökokousta koskevat siirtymäsäännökset 

27. Ennen tämän lain voimaantuloa teh
tyyn yhtiökokouksen päätökseen ja sen re
kisteröintiin sovelletaan lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiä, jollei näistä 
siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

28. Yhtiökokouskutsuun, joka on toimitet
tu ennen tämän lain voimaantuloa, ja osak
kaiden nähtävinä ennen lain voimaantuloa 

pidettäviin asiakirjoihin sovelletaan lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

29. Tämän lain 8 luvun 3 §:n rajoitusta 
yhtiökokoukseen osallistumisesta sovelletaan 
sellaiseen osakkeeseen tai takuuosuuteen, 
johon ei lain voimaan tullessa vallinneiden 
seikkojen perusteella liittynyt lain voimaan 
tullessa voimassa olleen 8 luvun 3 §:n mu
kaan vastaavaa rajoitusta, kolmen vuoden 
kuluttua lain voimaantulosta. 

30. Yhtiöjärjestys on muutettava 8 luvun 
5 §:n I momentin uusien säännösten mukai
seksi kolmen vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta. Kunnes yhtiöjärjestys on 
muutettu, sovelletaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jollei yh
tiöjärjestystä ole muutettu kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. Ennen I päi
vää maaliskuuta I979 rekisteröitäväksi il
moitettu 8 luvun 5 §:n I momentin säännök
sen vastainen yhtiöjärjestyksen äänestysmää
räys jää kuitenkin edelleen voimaan. 

3I. Jos kolmen vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta päätetään yhtiöjärjestyk
sen muuttamisesta osake- tai takuuosuusla
jien yhdistämiseksi siten, että koko osake
tai takuuosuuslajin oikeudet vähenevät, vaa
ditaan 8 luvun IO §:n mukaisen päätöksen 
lisäksi niiden osakkeenomistajien tai takuu
osuuden omistajien suostumus, joilla on vä
hintään yksi kolmasosa tämänlajisista osak
keista tai takuuosuuksista, ja niiden osak
keenomistajien ja takuuosuuden omistajien 
kannatus, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa kokouksessa edustetuista tämänla
jisista osakkeista tai takuuosuuksista. 

Tilintarkastusta koskevat siirtymäsäännökset 

32. Yhtiökokouksen on nimettävä valvon
tatilintarkastajalle sijainen tilikaudelle, joka 
alkaa vuoden kuluttua tämän lain tultua voi
maan. 

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kos
kevat siirtymäsäännökset 

33. Tilinpäätöstä koskevia tämän lain 
säännöksiä sovelletaan viimeistään siltä tili
kaudelta, joka alkaa lain tultua voimaan. 

34. Osakeyhtiölain II luvun I4 § :n mukai
nen velvollisuus ilmoittaa tilinpäätösasiakir
jat rekisteröitäviksi syntyy tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleen osakeyhtiölain 
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11 luvun 14 §:n 2 momentin tarkoittamassa 
yhtiössä ensimmäisen kerran tilikaudelta, 
joka alkaa lain tultua voimaan. 

35. Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus on 
laadittava viimeistään siltä katsauskaudelta, 
joka alkaa tämän lain tultua voimaan. 

V aitanjakoa ja yhtiön varojen muuta 
käyttöä koskevat siirtymäsäännökset 

36. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 12 luvun 5 § :n mukaisesti annettuun 
lainaan tai vakuuteen taikka annettuihin va
roihin ei sovelleta 12 luvun 5 a §:n säännök
siä, jos laina, vakuus tai varat on annettu 
ennen tämän lain voimaantuloa eikä niihin 
liittyviä ehtoja muuteta lain voimaantulon 
jälkeen. 

Sulautumista ja vähemmistöosakkeiden 
lunastam ista koskevat siirtymäsäännökset 

37. Sulautumiseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä, jos sulautumissopimus on hyväksytty 
jossakin sulautumiseen osallistuvassa yhtiös
sä ennen lain voimaantuloa. 

38. Jos osakkeenomistajalla ei ennen tä
män lain voimaantuloa ole ollut lain voi
maan tullessa voimassa olleen 16 luvun 
6 §:n tai osakeyhtiölain 14 luvun 8 §:n pe
rusteella siinä tarkoitettua lunastusoikeutta ja 
-velvollisuutta, sitä ei synny myöskään 

2. 

tämän lain säännösten nojalla ennen lain 
voimaantuloa vallinneiden seikkojen perus
teella. Ennen lain voimaantuloa syntynyt 
lunastusoikeus ja -velvollisuus on kuitenkin 
ilmoitettava yhtiölle kahden kuukauden ku
luessa lain voimaantulosta. Lunastusmenette
lyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä, jos lunastusvaati
mus on tehty ennen lain voimaantuloa. Lu
nastushinnan tallettamiseen ja sille lasketta
vaan korkoon sovelletaan kuitenkin tämän 
lain säännöksiä, jos talletus tehdään lain tul
tua voimaan. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
siirtymäsäännökset 

39. Vakuutuskannan luovuttamiseen sovel
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä, jos vakuutuskannan luo
vuttamista koskeva sopimus on hyväksytty 
luovuttavassa tai vastaanottavassa yhtiössä 
ennen lain voimaantuloa. 

Yhtiön kiljeitä ja lomakkeita koskevat siir
tymäsäännökset 

40. Osakeyhtiölain 16 luvun 7 a §:n sään
nöksiä yhtiön kirjeistä ja lomakkeista sovel
letaan vuoden kuluttua tämän lain voimaan
tulosta. 

Laki 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/1995) 65 §:n 1 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 68 §:n 1-3 momentti seuraavasti: 

65 § 

Ulkomaisen ETA -vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 14 §:ssä säädetään, ulkomainen ETA
vakuutusyhtiö voi luovuttaa sijoittautumisoi
keuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen 

oikeuden perusteella tehtyjen vakuutussopi
musten vakuutuskannan suomalaiselle va
kuutusyhtiölle tai toiselle ulkomaiselle 
ET A-vakuutusyhtiölle. Ulkomaisen ET A-va
kuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaava viranomainen päättää kannan
luovutuksen sallimisesta. 
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66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 14 §:ssä säädetään, kolmannen maan 
vakuutusyhtiö voi asianomaisen ministeriön 
suostumuksella luovuttaa Suomen edustus
tostaan käsin tehtyjen vakuutussopimusten 
vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyh
tiölle tai sellaiselle ulkomaiselle ET A-vakuu
tusyhtiölle tai kolmannen maan vakuutusyh
tiölle, jolla on edustusto Suomessa. 

68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai
nen vakuutusyhtiö, on sen osalta soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 3-9, 11 ja 12 §:ssä säädetään. 

Mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 
66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luo
vuttamisesta. Vakuutusyhtiölain 16 a luvun 
9 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuulutus jul
kaistaan kuitenkin luovuttavan yhtiön kus
tannuksella. Luovuttavaa yhtiötä ei ole kui
tenkaan velvoitettava antamaan yhtiön osak
kaille tietoa edellä mainitusta kuulutuksesta. 

3. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
asiakirjat on pidettävä ministeriössä nähtävi
nä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun määräajan loppuun. 

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 § :ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessä ja aina
kin yhdessä vakuutuskannan luovuttaneen 
yhtiön Suomen edustuston sijaintipaikan sa
nomalehdessä sekä lisäksi siten kuin asian
omainen ministeriö tarvittaessa määrää, kuu
kauden kuluessa vakuutuskannan siirtymi
sestä, jos vahinkovakuutuksen kattama riski 
sijaitsee Suomessa, jos henkivakuutuksen 
ottaja asuu vakinaisesti Suomessa tai, jos 
henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, 
se oikeushenkilön toimipaikka, johon sopi
mus liittyy, sijaitsee Suomessa. Ilmoituksen 
tulee sisältää maininta vakuutusyhtiölain 
16 a luvun 12 § :n 1 momentissa tarkoitetus
ta vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa 
vakuutussopimuksensa. Jos luovuttavalla 
yhtiöllä ei ole edustustoa Suomessa, vakuu
tuskannan luovuttamisesta on virallisen leh
den lisäksi ilmoitettava ainakin yhdessä Suo
messa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä 
lisäksi siten kuin ministeriö tarvittaessa mää
rää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 199 . 

Laki 
vakuutuspalvelujen vapaasta taljonnasta annetun lain ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden 

toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan: 

1) vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
23 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki 
(1488/1992) ja 

2) ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toimin
nasta Suomessa 30 päivänä kesäkuuta 1989 

370060 

annettu laki (635/1989) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 
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4. 

Laki 
arvopaperimarld<inalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 lu

vun 2 § :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa ( 146/1997) sekä 
lisätään 1 lukuun uusi 2 a § seuraavasti: 

1 luku 2 a § 
Tämän lain säännöksiä osakeyhtiöstä, 

Yleisiä säännöksiä osakkeesta ja osakkeenomistajasta sovelle
taan soveltuvin osin julkiseen keskinäiseen 

2 § vakuutusyhtiöön, takuuosuuteen ja takuu-
-------------- osuuden omistajaan. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityi- ---
sen osakeyhtiön arvopaperiin eikä myöskään 
sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön arvopa
periin, joka ei ole julkinen keskinäinen yh
tiö. 

5. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Laki 

päivänä 

vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 140 §, 

sekä 
muutetaan 4 §:n 1 momentin 2 kohta ja 141 § seuraavasti: 

4 § 
Vakuutuskassan toimintapiirin voi muo

dostaa: 

2) osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun samaan konserniin kuulu
vien työnantajien työntekijät; 

141 § 
Jos vakuutuskassa omistaa kaikki osakeyh

tiön osakkeet, kassan ja yhtiön hallitukset 
voivat sopia yhtiön sulautumisesta vakuutus
kassaan. Sulautumiseen sovelletaan soveltu
vin osin osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä 

tytäryhtiösulautumisesta lukuun ottamatta 
8-11 §:ää, 12 §:n säännöksiä sulautuvan 
yhtiön osakkeiden lunastamisesta, 14 §:n 1 
momentin toista virkettä ja 18 §:ää, jollei 
tässä pykälässä toisin säädetä. Kassan on 
lisäksi tehtävä sulautumissuunnitelmasta il
moitus asianomaiselle ministeriölle vakuu
tuskassarekisteriin merkittäväksi. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun va
kuutuskassa ja osakeyhtiö ovat hyväksyneet 
sulautumissuunnitelman, niiden on haettava 
ministeriön suostumus sulautumissuunnitel
maan ja vahvistus mahdolliselle kassan sään
töjen muutokselle. Hakemukseen on liitettä
vä selvitys 1 momentissa tarkoitetuista rekis-
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teröinneistä. Ministeriön käsitellessä lupaha
kemusta on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä 135 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Vakuutuskassan ja osakeyhtiön on osa
keyhtiölain 14 luvun 13 §:n mukaisesti haet
tava patentti- ja rekisterihallituksen lupa su
lautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa on 
haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, 
kun ministeriö on antanut 2 momentissa tar
koitetun suostumuksen. Hakemukseen on lii
tettävä selvitys 2 momentissa tarkoitetun 
suostumuksen merkitsemisestä vakuutuskas
sarekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen 
on viivytyksettä ilmoitettava luvan myöntä
misestä tai epäämistä koskevasta päätöksestä 
ministeriölle. Ministeriön on merkittävä lu
van myöntäminen tai epääminen vakuutus
kassarekisteriin. 

6. 

Vakuutuskassan ja osakeyhtiön on ilmoi
tettava sulautuminen merkittäväksi patentti
ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin osa
keyhtiölain 14 luvun 16 § :n mukaisesti tai 
sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on liitet
tävä selvitys sulautumisen merkitsemisestä 
vakuutuskassarekisteriin. Patentti- ja rekiste
rihallituksen on viivytyksettä ilmoitettava 
sulautumisen rekisteröimisestä tai rekiste
röinnin epäämisestä ministeriölle. 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt ha
kemuksen, ministeriön tulee tehdä rekisteriin 
merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 107 §, sekä 
muutetaan 108 §ja 115 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 

108 § 
Jos eläkesäätiö omistaa kaikki osakeyhtiön 

osakkeet, voivat eläkesäätiön ja yhtiön halli
tukset tai, milloin eläkesäätiössä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvosto ja yhtiön hallitus 
sopia yhtiön sulautumisesta eläkesäätiöön. 
Sulautumiseen sovelletaan soveltuvin osin 
osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä tytäryh
tiösulautumisesta lukuun ottamatta 
8-11 §:ää, 12 §:n säännöksiä sulautuvan 
yhtiön osakkeiden lunastamisesta, 14 § :n 1 
momentin toista virkettä ja 18 §:ää, jollei 
tässä pykälässä toisin säädetä. Eläkesäätiön 
on lisäksi tehtävä sulautumissuunnitelmasta 
ilmoitus asianomaiselle ministeriölle elä
kesäätiörekisteriin merkittäväksi. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun elä
kesäätiö ja osakeyhtiö ovat hyväksyneet su-

lautumissuunnitelman, niiden on haettava 
ministeriön suostumus sulautumissuunnitel
maan ja vahvistus mahdolliselle säätiön 
sääntöjen muutokselle. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetuista 
rekisteröinneistä. Ministeriön käsitellessä 
lupahakemusta on soveltuvin osin noudatet
tava, mitä 102 §:n 2 ja 4 momentissa sääde
tään. 

Eläkesäätiön ja osakeyhtiön on osakeyh
tiölain 14 luvun 13 §:n mukaisesti haettava 
patentti- ja rekisterihallituksen lupa sulautu
misen täytäntöönpanoon. Lupaa on haettava 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun minis
teriö on antanut 2 momentissa tarkoitetun 
suostumuksen. Hakemukseen on liitettävä 
selvitys 2 momentissa tarkoitetun suostu
muksen merkitsemisestä eläkesäätiörekiste-
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riin. Patentti- ja rekisterihallituksen on viivy
tyksettä ilmoitettava luvan myöntämisestä tai 
epäämistä koskevasta päätöksestä ministe
riölle. Ministeriön on merkittävä luvan 
myöntäminen tai epääminen eläkesäätiöre
kisteriin. 

Eläkesäätiön ja osakeyhtiön on ilmoitetta
va sulautuminen merkittäväksi patentti- ja 
rekisterihallituksen kaupparekisteriin osa
keyhtiölain 14 luvun 16 §:n mukaisesti tai 
sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on liitet
tävä selvitys sulautumisen merkitsemisestä 
eläkesäätiörekisteriin. Patentti- ja rekisteri
hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava su
lautumisen rekisteröimisestä tai rekisteröin
nin epäämisestä ministeriölle. 

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 1997 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt ha
kemuksen, ministeriön tulee tehdä rekisteriin 
merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

115§ 
Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa: 

2) osakeyhtiölain 1 luvun 3 § :ssä tarkoitet
tuun konserniin kuuluvat suomalaiset työn
antajat; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTII AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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1. 
Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

IOI 

Liite 

kumotaan 28 päivänä joulukuuta I979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/I979) 2 luvun 
2 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti sekä 6 ja 8 §, 2 a luvun I §:n 2 momentti, 8 §:n 2 mo
mentti ja I8 §, 3 luvun 8 ja 9 §, 7 luvun 3 §:n 4 momentti sekä 8 luvun 6, II, I4 ja I5 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 2 §:n 3 momentti, 2 a luvun I §:n 2 momentti, 8 §:n 2 
momentti ja I8 § sekä 3 luvun 8 ja 9 § laissa (389/1995), 2 luvun 5 §:n 2 momentti laissa 
(31811989), 7 luvun 3 §:n 4 momentti laissa (329/I987) ja 8 luvun I5 §osittain muutettuna 
lailla (545/1994), 

muutetaan I luvun I §:n 2 momentti, 3 §:n 4 ja 5 momentti, 3 a §:n 2 momentti ja 4 §, 2 
luvun I §, 2 §:n 6 momentti, 3 §:n 2 momentin I, 6 ja 7 kohta, 4 §:n I momentin 4 kohta ja 
2 ja 3 momentti, 7 §, IO §:n I momentin 4 kohta ja 4 momentti sekä II §, 2 a luvun I6 §:n 
I momentti, 4-6 luku, 7 luvun I ja 2 §, 3 §:n I, 3 ja 5 momentti, 3 a §, 4 §:n I, 2 ja 5 
momentti sekä 5 ja 7 §, 8 luvun I-3 ja 5 §, 7 §:n 3 momentti, IO §:n I ja 3 momentti sekä 
13 §, 9 luvun I ja 3 §, 4 §:n I momentti, 5 §sekä 6 §:n I ja 3 momentti, IO luvun otsikko, 
I ja 5 §, 7 §:n I momentti, 8 §:n I ja 2 momentti sekä 9 -II §, II luvun 6 §:n I moment
ti, I2 luvun I §:n I momentti sekä 2, 3 ja 5 §, I4 luvun 4 §:n I momentti ja IO §, I5 luvun 
I §:n 4 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4, 5 ja 8 §, IO §:n 2 momentti, I2 ja 
13 §, I4 §:n I ja 3 momentti sekä I6 §:n 2 momentti, I6 ja I7 luku sekä I8 luvun I ja 2 §, 
3 §:n I momentti, 4 §:n 2, 3 ja 5 kohta sekä 5 §:n I, 3, 4, 7 ja IO kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat I luvun 3 §:n 4 ja 5 momentti, 2 luvun 2 §:n 6 momentti ja 
IO §:n I momentin 4 kohta, 2 a luvun I6 §:n I momentti, IO luvun otsikko, 8 §:n I ja 2 
momentti sekä IO §:n I momentti, 11 luvun 6 §:n I momentti, I2 luvun I §:n I momentti ja 
3 § sekä I4 luvun 4 §:n I momentti mainitussa laissa (389/I995), I luvun 3 a §:n 2 mo
mentti laissa (1292/I996), 2 luvun I §, 7 luvun 2 §, 3 §:n I momentti, 3 a §ja 4 §:n 5 mo
mentti, 8 luvun 2 §, 9 luvun 3 §ja 6 §:n 3 momentti, 10 luvun 5 §ja 7 §:n I momentti sekä 
I5 luvun 2 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja I4 §:n 3 momentti laissa (752/1993), 2 
luvun I 0 § :n 4 momentti laissa (5I7 /I986), 4 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen, 7 luvun I ja 7 §, 9 luvun I §ja 4 §:n I momentti, I5 luvun I2 §ja I8 luvun 3 §:n I 
momentti osittain muutettuina mainitulla lailla (752/1993), 7 luvun 3 §:n 3 ja 5 momentti 
osittain muutettuina lailla (329/I987), IO luvun I ja 9 §, I2 luvun 5 §ja I5 luvun I2 § osit
tain muutettuina mainitulla lailla (389/I995), I 0 luvun 7 §:n I momentti mainitussa laissa 
(1292/I996), I2 luvun 2 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla lailla 
(3 89/1995), I5 luvun I4 § :n I momentti laissa (1 087 /I996), I6 ja I7 luku niihin myöhem
min tehtyine muutoksineen sekä I8 luvun 4 §:n 5 kohta ja 5 §:n 7 kohta laissa (63211989) ja 
I 0 kohta laissa (8I2/I990), sekä 

lisätään I lukuun uusi I aja 4 a §, 2 lukuun uusi I a §, 3 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta, 
9 § :ään uusi 3 momentti ja lukuun siitä mainitulla lailla ( 5I7 11986) kumotun I3 § :n tilalle 
uusi I3 §, 3 luvun I §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 mo
mentiksi, lukuun uusi I a §ja 2 §:ään uusi 2 momentti, 7 lukuun uusi I a §ja 4 §:ään, sel
laisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla lailla (752/I993), uusi 3 momentti, jolloin 
nykyinen 3 ja 4 momentti ja muutettu 5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, 8 lukuun uusi 
I a, 8 aja I 0 a §, 9 lukuun siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 §, I 0 
lukuun uusi I aja I b §, 4 § :ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa (389/I995), uusi 9 
momentti sekä lukuun uusi I2-I4 §, I2 luvun I §:ään, sellaisena kuin se on osittain muu
tettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 
momentiksi, sekä lukuun uusi 2 a, 2 b ja 5 a §, I5 luvun I § :ään, sellaisena kuin se on osit
tain muutettuna mainitulla lailla (1292/1996), uusi 6 momentti ja 2 §:ään, sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla lailla (752/I993), uusi 5 mo
mentti, lakiin uusi I6 aja I6 b luku, I8lukuun uusi 2 aja 2 b §, 4 §:ään siitä viimeksi mai-
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nitulla lailla kumotun 6 kohdan tilalle uusi 6 kohta ja pykälään uusi 7-10 kohta sekä 
5 §:ään siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 9 kohdan tilalle uusi 9 kohta, pykälään uusi 
11 ja 12 kohta ja uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 18 a luku seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiöla
kia (734178) ja lakia osakeyhtiölain voi
maanpanosta (735178), jollei laissa ole toisin 
säädetty. 

Vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiöla
kia (73411978) siten kuin tässä laissa sääde
tään. Vakuutusyhtiöön sovelletaan osakeyh
tiölain voimaanpanosta annettua lakia 
(735/1978) soveltuvin osin, jollei tämän lain 
19 luvussa toisin säätietä 

1 a § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan tämän 

luvun säännösten lisäksi osakeyhtiölain 1 lu
vun 1 §:n 1 ja 2 momentin, 2 §:n 1 ja 3 mo
mentin sekä 3 ja 4 §:n säännöksiä. 

Osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n 1 ja 3 mo
mentin sekä 3 ja 4 §:n säännöksiä sovelle
taan myös keskinäiseen vakuutusyhtiöön. 

Keskinäinen vakuutusyhtiö voi olla myös 
julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, jolloin 
siihen sovelletaan osakeyhtiölain julkisia 
osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

3 § 

Vakuutusyhtiö saa ilman sosiaali- ja ter
veysministeriön lupaa omistaa muuta liikettä 
kuin vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyh
tiössä osake- enemmistön tai enemmistön 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimääräs
tä, jos yhtiön toimintaa voidaan pitää vakuu
tusliikkeeseen liittyvänä tai yhtiö on asunto
tai kiinteistöyhtiö taikka julkisen valvonnan 
alainen luotto- tai rahoituslaitos taikka rahas
toyhtiö. Lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittava vakuutusyhtiö ei kuitenkaan saa il
man sosiaali- ja terveysministeriön lupaa 
omistaa osake- enemmistöä tai enemmistöä 
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimääräs
tä julkisen valvonnan alaisessa luotto- tai ra
hoituslaitoksessa tai rahastoyhtiössä. Mitä 
edellä säädetään osake-enemmistöstä ja 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä osa
keyhtiössä, sovelletaan myös vastaavaan 
määräämisvaltaan muussa yhteisössä. Jos 
vakuutusyhtiöllä on enemmän kuin puolet 

Vakuutusyhtiö saa ilman asianomaisen mi
nisteriön lupaa omistaa muuta liikettä kuin 
vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyhtiössä 
osake- enemmistön tai enemmistön kaikkien 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, jos 
yhtiön toimintaa voida pitää vakuutusliikkee
seen liittyvänä tai jos yhtiö on asunto- tai 
kiinteistöyhtiö taikka julkisen valvonnan 
alainen luotto- tai rahoituslaitos taikka rahas
toyhtiö. Lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittava vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ilman 
ministeriön lupaa saa omistaa osake- enem
mistöä tai enemmistöä kaikkien osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa tai 
rahastoyhtiössä. Mitä edellä säädetään osa
ke-enemmistöstä ja osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä osakeyhtiössä, sovelletaan 
myös vastaavaan määräämisvaltaan muussa 
yhteisössä. 
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Voimassa oleva laki 

osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sellai
sessa osakeyhtiössä tai vastaava määräämis
valta sellaisessamuussa yhteisössä, joka har
joittaa muuta liikettä kuin vakuutusliikettä, 
käytetään mainitusta osakeyhtiöstä tai yh
teisöstä tässä laissa nimitystä sivuyhtiö. 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 
rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa 
huomioon myös konserniin kuuluvien mui
den yhtiöiden omistamat osakkeet ja määrää
misvalta. Vastaavasti otetaan huomioon va
kuutusyhtiön sivuyhtiölle sekä vakuutusyhti
ön, vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan yh
tiön ja vakuutusyhtiön sivuyhtiön perusta
rnalle tai niiden yhteydessä toimivalle eläke
säätiölle tai -kassalle kuuluvat osakkeet ja 
määräämisvalta. Niin ikään otetaan huomi
oon sellaisille muille vakuutusyhtiöille kuu
luvat osakkeet ja määräämisvalta, joiden 
osake- tai takuupääomasta vakuutusyhtiö tai 
vakuutusyhtiön konserniin kuuluvat yhtiöt 
omistavat vähintään 20 prosenttia ja määrän, 
joka vastaa vähintään 20 prosenttia yhtiön 
kaikkien osakkeiden tai takuuosuuksien tuot
tamasta äänimäärästä. Jos vakuutusyhtiöllä 
on merkittävästi toisen vakuutusyhtiön kans
sa yhteistä johtoa ja hallintoa ja jos lisäksi 
sen toimintaa on järjestetty yhteisesti toisen 
vakuutusyhtiön kanssa, sosiaali- ja terveys
ministeriö voi määrätä, että 4 momentin ra
joitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa ote
taan huomioon myös tällaisen muun vakuu
tusyhtiön omistamat osakkeet ja määräämis
valta. 

Ehdotus 

Jos vakuutusyhtiö kuuluu vakuutusyhtiön 
konserniin, otetaan 4 momentissa säädettyä 
rajoitusta vakuutusyhtiöön sovellettaessa 
huomioon myös konserniin kuuluvien mui
den yhtiöiden omistamat osakkeet ja määrää
misvalta. Vastaavasti otetaan huomioon va
kuutusyhtiön ja vakuutusyhtiön konserniin 
kuuluvan yhtiön perustarnalle tai niiden yh
teydessä toimivalle eläkesäätiölle tai -kassal
le 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 
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä. 
Jos vakuutusyhtiöllä on merkittävästi toisen 
vakuutusyhtiön kanssa yhteistä johtoa ja hal
lintoa ja jos lisäksi sen toimintaa on järjes
tetty yhteisesti toisen vakuutusyhtiön kanssa 
taikka jos vakuutusyhtiöllä omistamiensa 
takuuosuuksien nojalla on merkittävästi ää
nivaltaa toisessa vakuutusyhtiössä, ministeriö 
voi määrätä, että 4 momentin rajoitusta va
kuutusyhtiöön sovellettaessa otetaan huomi
oon myös tällaisen muun vakuutusyhtiön 
omistamat osakkeet ja määräämisvalta. 

3 a § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta tä
män lain 2 luvun 2 §:n I-3 ja 5 moment
tia, 4 §:n I momentin 3 kohtaa, 5 §:n I, 2 ja 
5 momenttia, 2 a lukua, II luvun 4-6 §:ää, 
13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 
2 ja 3 momenttiaja 5 b §:ää eikä 16 luvun 
3 §:n 4 ja 5 momenttia sekä 5 a-5 c §:ää. 

4 § 
Jos vakuutusyhtiö omistaa niin monta toi

sen kotimaisen osakeyhtiön tai ulkomaisen 
osakeyhtiön tai siihen rinnastettavan yhtiön 
osaketta, että sillä on enemmän kuin puolet 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavaan 
vakuutusyhtiöön ei kuitenkaan sovelleta 2 
luvun 2 §:n I, 2 ja 5 momenttia, 4 §:n 1 
momentin 3 kohtaa, 5 §:n 1 ja 5 momenttia, 
2 a lukua, 11 luvun 4-6 §:ää, 13 lukua, I4 
luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 ja 3 mo
menttia ja 5 b §:ää eikä 16 a luvun JO sekä 
13-15 §:ää. 

4 § 
Vakuutusyhtiö saa ottaa luottoa ainoastaan: 
1) välttämättömän maksuvalmiutensa hoi

tamiseksi; 
2) työntekijäin eläkelaissa (39511961) tar-



104 HE 18/1997 vp 

Voimassa oleva laki 

kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, on 
vakuutusyhtiö emoyhtiö ja jälkimmäinen 
tytäryhtiö. Jos vakuutusyhtiö tytäryhtiöineen 
tai sen tytäryhtiö tai useammat tytäryhtiöt 
yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän 
jonkin muun yhtiön osakkeita, on myös vii
meksi mainittu yhtiö vakuutusyhtiön tytäryh
tiö. 

Vakuutusyhtiö tytäryhtiöineen muodostaa 
vakuutusyhtiön konsernin. 

Jos osakeyhtiölain konsernia koskevia 
säännöksiä ei voida tai ei ole tarkoituksen
mukaista noudattaa vakuutusyhtiön konser
nissa sen kokoonpanon tai muun erityisen 
syyn takia, vakuutusyhtiö voi poiketa niistä 
sosiaali- ja terveysministeriön antamien oh
jeiden mukaisesti. 

Ehdotus 

koitettujen perusteiden mukaisena takaisin
lainauksena; 

3) jäljempänä 2 momentissa tarkoitettuna 
pääomalainana; sekä 

4) muissa asianomaisen ministeriön mää
räämissä tapauksissa. 

Vakuutusyhtiö voi ottaa osakeyhtiölain 5 
luvussa tarkoitetun lainan (pääoma/aina), 
johon sovelletaan osakeyhtiölain 5 luvun 
1 §:n 1 momentin 1-3 kohdan sekä 2-4 
momentin säännöksiä. Osakeyhtiölain 5 lu
vun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun pää
oman palauttamiseen, koron ja muun hyvi
tyksen maksuun sekä vakuuden antamiseen 
sovelletaan soveltuvin osin myös, mitä tä
män lain 12 luvun 3 §:ssä säädetään. Näitä 
säännöksiä ei sovelleta osakeyhtiölain 6 lu
vun 5 §:ssä, tämän lain 16 luvun 14 §:ssä 
eikä 16 b luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa lupamenettelyssä. Näissä tapauksissa 
pääomalainan velkojalle tulevan määrän saa 
maksaa vasta, kun osakepääoman alentami
nen, sulautuminen tai jakautuminen on re
kisteröity. Pääomalainan pääoman merkitse
misestä taseeseen säädetään JO luvun 5 §:n 
2 momentissa. 

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava 1 momen
tin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun lainan ot
tamista ministeriölle siten kuin ministeriö 
tarkemmin määrää. 

Mitä 1-3 momentissa säädetään vakuu
tusyhtiöstä, sovelletaan myös vakuutusyhtiön 
sellaiseen tytäryhteisöön, joka ei ole luotto
tai rahoituslaitos taikka rahastoyhtiö. 

Ministeriö voi 14 luvun 6 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa kieltää vakuutusyhtiöltä 
luotonoton. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

4a§ 
Vakuutusyhtiö saa antaa vakuuden vain 

omasta sitoumuksestaan sekä asianomaisen 
ministeriön määräämissä tapauksissa tytär
yhteisönsä sitoum uksesta edellyttäen, että 
tämä ei ole vakuutusyhtiö, luotto- tai rahoi
tuslaitos taikka rahastoyhtiö. Mitä edellä 
tässä momentissa säädetään, ei koske luotto
tai takausvakuutuksen antamista. 

Ministeriö voi antaa hakemuksesta luvan 
poiketa 1 momentin säännöksistä 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

2 luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

1 § 
Vakuutusyhtiön voi perustaa yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö tai oikeushen
kilö (perustaja). 

Vähintään puolella perustajista on oltava 
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, 
jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä 
tästä poikkeusta. 

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan 
talousalueella, kun se on perustettu Euroo
pan talousalueeseen kuuluvan valtion lain
säädännön mukaan ja kun sillä on sääntö
määräinen kotipaikka, keskushallinto tai pää
toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa. 

Perustajana ei voi olla vajaavaltainen, kon
kurssissa oleva eikä henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakieltoon. 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 
vakuutusyhtiön perustamiseen sovelletaan 
myös osakeyhtiölain 2 luvun 4 ja 4 a §:n, 
5 §:n 2 ja 3 momentin, 6 §:n, 7 §:n 2-4 
momentin, 8 §:n 1 momentin, 11 §:n, 12 §:n 
2 ja 3 momentin sekä 14 ja 15 §:n säännök
siä. Mitä näissä lainkohdissa säädetään osa
keyhtiön osakkeista ja osakepääomasta, so
velletaan soveltuvin osin keskinäisen vakuu
tusyhtiön takuuosuuksiin ja takuupääomaan. 
Osakeyhtiölain 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun 
apporttiomaisuuden on oltava vakuutus
liikkeen tarkoitukseen soveltuvaa. 

Ja§ 
Vakuutusyhtiön voi perustaa yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö tai oikeushen
kilö (perustaja). 

Vähintään puolella perustajista on oltava 
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, 
jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä 
tästä poikkeusta. 

Oikeushenkilöllä on kotipaikka Euroopan 
talousalueella, kun se on perustettu Euroo
pan talousalueeseen kuuluvan valtion lain
säädännön mukaan ja kun sillä on sääntö
määräinen kotipaikka, keskushallinto tai pää
toimipaikka Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa. 

Perustajana ei voi olla vajaavaltainen, kon
kurssissa oleva eikä henkilö, joka on mää
rätty liiketoimintakieltoon. 

2 § 

Asetuksella voidaan säätää, ettei vahinko- (3 mom. kumotaan) 
vakuutuksen harjoittamiseen myönnetty toi-
milupa ole 2 momentin toisessa virkkeessä 
tarkoitetulla tavalla voimassa sellaisessa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ETA -valtio), jonka alueella toimivien va-
hinkovakuutusta harjoittavien ulkomaisten 
ETA -vakuutusyhtiöiden valvonta ei perustu 

370060 
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muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta sekä direk
tiivien 731239/ETY ja 881357/ETY muutta
misesta annettuun neuvoston direktiiviin 
(92149/ETY). ETA -vakuutusyhtiöllä tarkoite
taan sellaista vakuutusyhtiötä, jolla on koti
paikka ETA -valtiossa. 

Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai 16 luvun 2 §:ssä tarkoite
tulla perustettavalla yhtiöllä on ne toimilu
vat, jotka sulautuneilla oli, jollei sosiaali- ja 
terveysministeriö erityisestä syystä toisin 
määrää. 

Ehdotus 

Vakuutusyhtiöiden sulauduttua vastaanotta
vana yhtiöllä tai 16 luvun 1 §:n 4 momentin 
2 kohdassa tarkoitetulla perustettavalla yh
tiöllä on ne toimiluvat, jotka sulautuneilla 
oli, jollei asianomainen ministeriö erityisistä 
syistä toisin määrää. 

3 § 

Perustaruiskirjan tulee sisältää ehdotus yh
tiöjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on mai
nittava: 

1) perustajan ammatti, kansalaisuus, koti
paikka ja postiosoite; 

6) aika, jonka kuluessa merkityt takuu
osuudet tai osakkeet on maksettava; sekä 

7) milloin ja miten perustaruiskokous kut
sutaan koolle, jollei sitä 9 §:n 2 momentin 
tai osakeyhtiölain 2 luvun 7 §:n 2 momentin 
mukaisesti pidetä ilman kutsua. 

Vakuutusyhtiön 
mainittava: 

4 § 
yhtiöjärjestyksessä on 

4) keskinäisen yhtiön takuupääoman ja 
pohjarahaston määrä tai osakeyhtiön osake
pääoma, taikka milloin yhtiöjärjestystä 
muuttamatta voidaan osakepääomaa alentaa 
tai korottaa, vähimmäispääoma ja enimmäis
pääoma, jolloin vähimmäispääoman on olta
va vähintään yksi neljäsosa enimmäispää
omasta, taikka milloin yhtiöjärjestystä muut
tamatta voidaan pohjarahastoa korottaa, sen 
määrä ja enimmäismäärä; 

Perustaruiskirjan tulee sisältää ehdotus yh
tiöjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on mai
nittava: 

1) perustajan täydellinen nimi ja osoite, 
luonnollisesta henkilöstä asuinpaikka ja suo
malainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa 
syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaik
ka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oi
keushenkilö on merkitty. 

6) aika, jonka kuluessa merkityt takuu
osuudet tai osakkeet on maksettava; 

7) milloin ja miten perustaruiskokous kut
sutaan koolle, jollei sitä 9 §:n 2 momentin 
tai osakeyhtiölain 2 luvun 7 §:n 2 momentin 
mukaisesti pidetä ilman kutsua; sekä 

8) yhtiön perustamiseen liittyvät yhtiön 
maksettavaksi tulevat kulut tai kulujen arvi
oitu enimmäismäärä. 

Vakuutusyhtiön 
mainittava: 

4 § 
y htiöj ärj esty ksessä on 

4) keskinäisen yhtiön takuupääoman ja 
pohjarahaston määrä tai osakeyhtiön osake
pääoma, taikka milloin yhtiöjärjestystä 
muuttamatta voidaan takuupääomaa tai osa
kepääomaa alentaa taikka korottaa, vähim
mäispääoma ja enimmäispääoma, jolloin 
vähimmäispääoman on oltava vähintään yksi 
neljäsosa enemmistöpääomasta, taikka mil
loin yhtiöjärjestystä muuttamatta voidaan 
pohjarahastoa korottaa, sen määrä ja enim
mäismäärä; 
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Keskinäisen vakuutusyhtiön nimeen on 
sisällytettävä sanat "keskinäinen", "vakuu
tus" ja "yhtiö" sekä vakuutusosakeyhtiön 
nimeen sanat "vakuutus" ja "osakeyhtiö" tai 
viimeksi mainitun yleisesti tunnettu lyhen
nys. Jos vakuutusyhtiö aikoo käyttää toi
minimeään kaksi- tai useampikielisenä, on 
jokainen toiminimen ilmaisu mainittava yh
tiöjärjestyksessä. 

Osakeyhtiöllä tulee olla osakkeisiin jaettu 
osakepääoma. Osakkeiden tulee olla saman
määräisiäja niitä tulee olla vähintään kolme. 
Keskinäisen yhtiön takuuosuuksien tulee olla 
samanmääräisiä, jos takuupääoma on jaettu 
takuuosuuksiin. 

Ehdotus 

Keskinäisen vakuutusyhtiön nimeen on 
sisällytettävä sanat "keskinäinen", "vakuu
tus" ja "yhtiö". Julkisen keskinäisen vakuu
tusyhtiön nimeen on lisäksi sisällytettävä 
sanat ''julkinen yhtiö" tai niitä vastaava ly
hennys ''jy ". Yksityisen vakuutusosakeyhtiön 
nimeen on sisällytettävä sanat "vakuutus" ja 
"osakeyhtiö" tai sitä vastaava lyhennys "oy" 
ja julkisen vakuutusosakeyhtiön nimeen li
säksi sanat ''julkinen osakeyhtiö" tai niitä 
vastaava lyhennys "oyj". Jos vakuutusyhtiö 
aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai 
useampikielisenä, on jokainen toiminimen il
maisu mainittava yhtiöjärjestyksessä. 

Vakuutusosakeyhtiön osakkeiden on oltava 
samanmääräisiä, jos osakepääoma on jaettu 
useaan osakkeeseen. Keskinäisen yhtiön ta
kuuosuuksien tulee olla samanmääräisiä, jos 
takuupääoma on jaettu takuuosuuksiin. 

5 § 

Toimilupa voidaan myös antaa yhtiölle, ( 2 mom. kumotaan) 
jonka peruspääoma on vähintään puolet 1 
momentissa säädetystä määrästä. 

6 § 
Jos on sovittu, että takuuosuus tai osake 

voidaan merkitä oikeuksin tai velvollisuuk
sin panna yhtiöön takuuosuutta tai osaketta 
vastaan toiminnassa oleva vakuutuslaitos tai 
muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomai
suus), on siitä otettava määräys perustamis
kirjaan. Apporttiomaisuuden tulee olla va
kuutusliikkeen tarkoitukseen soveltuva. 

7 § 
Perusteilla olevan vakuutusyhtiön takuu

osuuksien tai osakkeiden merkitseminen on 
tehtävä asiakirjaan (merkintäasiakilja), johon 
on jäljennetty perustamiskirja ja yh
tiöjärjestyksen vahvistamisesta annettu sosi
aali- ja terveysministeriön päätös. 

6 § 
(kumotaan) 

7 § 
Perusteilla olevan vakuutusyhtiön takuu

osuuksien tai osakkeiden merkitseminen on 
tehtävä asiakirjaan (merkintäasiakilja), johon 
on liitetty perustamiskirja ja yhtiöjärjestyk
sen vahvistamisesta annettu sosiaali- ja ter
veysministeriön päätös. Muulla tavoin tapah
tuneeseen osakkeen tai takuuosuuden mer
kintään yhtiö ei voi vedota, jos merkitsijä 
ennen yhtiön rekisteröimistä ilmoittaa vir
heestä rekisteriviranomaiselle. 

8 § 8 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuudes- (kumotaan) 

ta on soveltuvin osin voimassa, mitä osa-
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keyhtiölain 2 luvussa on säädetty osakkeesta 
ja sen merkitsemisestä. 

Ehdotus 

9 § 

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 
edustetuista takuuosuuksista tai osakkeista 
taikka 9 § :n 2 momentissa mainitussa ta
pauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja 
jos perustamiskokouksessa voidaan osoittaa: 

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

Kun yhtiö on perustettu, on perustamisko
kouksessa toimitettava yhtiöjärjestyksen mu
kaan yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit. 

11 § 
Vakuutusyhtiön perustamisesta on kolmen 

kuukauden kuluessa perustamispäätöksen 
tekemisestä tehtävä ilmoitus rekisteröimistä 
varten, niin kuin siitä on erikseen säädetty. 
Takuu- tai osakepääomana rekisteröidään 
merkittyjen ja merkitsijöille annettujen ta
kuuosuuksien tai osakkeiden yhteenlaskettu 
nimellisarvo. Lisäksi rekisteröidään pohja
rahaston määrä. 

Jos perustamiskokouksessa ehdotetaan pe
rustamiski"tjassa olevan määräyksen muutta
mista, päätöstä yhtiön perustamisesta ei saa 
tehdä ennen kuin ehdotuksen johdosta on 
tehty päätös. Jos perustamiskokouksessa 
päätetään muuttaa yhtiöjätjestystä, päätöstä 
yhtiön perustamisesta ei saa tehdä ennen 
kuin asianomainen ministeriö on vahvistanut 
yhtiöjärjestyksen muutokset. 

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 
edustetuista takuuosuuksista tai osakkeista 
taikka 9 §:n 2 momentissa mainitussa ta
pauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja 
jos perustamiskokouksessa voidaan osoittaa: 

4) että takuuosuuksista ja pohjarahastosta 
tai osakkeista on yhteensä rahana maksettu 
vähintään puolet 2 luvun 5 §:n 1 momentis
sa säädetystä yhtiötä koskevasta määrästä; 
rahassa maksettava määrä on maksettava 
yhtiön Suomessa olevalle talletuspankin tai 
talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ul
komaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille. 

Kun yhtiö on perustettu, on perustamisko
kouksessa toimitettava yhtiökokoukselle 
kuuluvat vaalit. Osakkeista ja takuuosuuk
sista maksettua määrää ei saa käyttää ennen 
kuin hallitus on valittu. 

11 § 
Vakuutusyhtiö on kolmen kuukauden ku

luessa perustamispäätöksen tekemisestä il
moitettava rekisteröitäväksi niin kuin siitä 
erikseen säädetään. Takuu- tai osakepää
omana rekisteröidään merkittyjen ja merkit
sijöille annettujen takuuosuuksien tai osak
keiden yhteenlaskettu nimellisarvo vähennet
tynä osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n mukaan 
mitätöityjen osakkeiden tai takuuosuuksien 
yhteenlasketulla nimellisarvolla. Lisäksi re-
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Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön 
hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus siitä, 
että yhtiön perustamisessa on noudatettu tä
män lain säännöksiä ja että takuuosuuksista 
tai osakkeista maksettu määrä ja pohjarahas
to on yhtiön hallussa. Ilmoitukseen on myös 
liitettävä yhtiön tilintarkastajien todistus sii
tä, että maksua koskevia säännöksiä on nou
datettu. 

Ehdotus 

kisteröidään pohjarahaston määrä. 
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä: 
1) vakuutusyhtiön hallituksen jäsenten ja 

toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön 
perustamisessa on noudatettu tämän lain 
säännöksiä ja että osakkeista tai takuu
osuuksista maksettu määrä ja pohjarahasto 
on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa; sekä 

2) tilintarkastajien todistus siitä, että tämän 
lain säännöksiä osakepääoman, takuupää
oman ja pohjarahaston maksusta om nouda
tettu. 

13 § 
Hallituksen on viipymättä perittävä viiväs

tynyttä määrää, jos osaketta tai takuuosuutta 
ei makseta ajoissa. Hallitus voi todeta oikeu
den osakkeeseen tai takuuosuuteen menete
tyksi, jos viivästynyttä määrää korkoineen ei 
makseta kuukauden kuluessa 3 §:n 2 mo
mentin 6 kohdassa tarkoitetun maksuajan 
päättymisestä. 

2 a luku 

Ensivakuutustoiminnan haijoittaminen ulkomailla 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 
luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa val
tiossa haljoittamaan 1 momentissa tarkoitet
tuun toimintaan kuitenkin 2 ja 16 §:n sään
nöksiä. 

1 § 

8 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, sovelletaan vahinkovakuutusyhtiön 2 
luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa val
tiossa haljoittamaan 1 momentissa tarkoitet
tuun ensivakuutustoimintaan kuitenkin 9, 10 
ja 18 §:n säännöksiä. 

16 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo perustaa edustuston 
valtioon, joka ei kuulu Euroopan talous
alueeseen, tai vahinkovakuutusyhtiö aikoo 
perustaa edustuston 2 luvun 2 §:n 3 momen
tissa tarkoitettuun ETA -valtioon, sen on 
ennen edustuston perustamista ilmoitettava 
asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle. 

(2 mom. kumotaan) 

( 2 mom. kumotaan) 

16 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo perustaa 

edustuston valtioon, joka ei kuulu Euroopan 
talousalueeseen, sen on ennen edustuston 
perustamista ilmoitettava asiasta 
asianomaiselle ministeriölle. Ilmoituksen liit
teistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
3 § :ssä säädetään. 
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Ilmoituksen liitteistä on soveltuvin osin voi
massa, mitä tämän luvun 3 §:ssä säädetään. 

Ehdotus 

18 § 18 § 
Jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vakuu- (kumotaan) 

tuspalvelujen vapaata tarjontaa 2 luvun 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetuissa ETA -valtioissa, 
on sen ennen toiminnan aloittamista ilmoi-
tettava asiasta sosiaali- ja terveysministeriöl-
le ja liitettävä ilmoitukseen toimintasuunni-
telma. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarkemmatmääräykset toim intasuunnitelm as-
ta. 

3 luku 

Vakuutusyhtiön osakkuus 

1 § 

Keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuk
senottajaosakkaat eivät ole henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. Keskinäisen 
vahinkovakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä 
voidaan kuitenkin määrätä, että vakuutuk
senottajaosakkaat ovat henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. Jos vakuutuk
senottajaosakas on kuluttaja tai sellainen 
elinkeinonharjoittaja, joka ottaen huomioon 
hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus 
sekä olosuhteet muutoin on vakuutuksenan
tajan sopijapuolena rinnastettavissa kulutta
jaan, voi hänen vastuunsa yhtiön velvoitteis
ta olla enintään yhtä suuri kuin hänen edel
lisenä kalenterivuonna maksuunpantujen va
kuutusmaksujensa yhteismäärä. Takuuosuu
den omistajat eivät ole henkilökohtaisesti 
vastuussa yhtiön velvoitteista. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, 
takuuosuuskiljan, takuuosuusluettelon ja ta
kuuosuuden omistajista pidettävän luettelon 
osalta sovelletaan tämän luvun säännösten 
lisäksi soveltuvin osin osakeyhtiölain 3 lu
vun säännöksiä osakkeesta, osakekirjasta 
sekä osake- ja osakasluettelosta Lisäksi ta
kuuosuuteen sovelletaan osakeyhtiölain 3 a 
luvun säännöksiä arvo-osuusjärjestelmään 
kuuluvista osakkeista. Keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä voi olla takuuosuuksia, joilla on 
äänioikeus vain tietyissä yhtiökokouksessa 
käsiteltävissä asioissa. Tällaisiin takuu
osuuksiin sovelletaan osakeyhtiölain 3 luvun 
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1 a-1 c §:n säännöksiä etuosakkeesta. 

Ja§ 
Kun keskinäinen vakuutusyhtiö on päättä

nyt lisätä vakuutuksenottqjaosakkaiden vas
tuuta yhtiön velvoitteista siitä, mikä se yh
tiöjärjestyksen mukaan on, tai kun vakuu
tusosakeyhtiö on päättänyt muuttua sellai
seksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, jonka 
vakuutuksenottajaosakkaat ovat vastuussa 
yhtiön sitoumuksista, vakuutuksenottqjalla, 
joka ei ole myötävaikuttanut päätöksen teke
miseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 
(543/1994) 12 §:n mukaista oikeutta irtisa
noa vakuutus milloin tahansa, on oikeus kol
men kuukauden kuluessa 2 momentissa tar
koitetusta ilm oittam isesta kirjallisesti irtisa
noa vakuutussopimuksensa. 

Yhtiön hallituksen on ilmoitettava 1 m o
mentissa tarkoitetusta päätöksestä kuulutta
malla siitä kuukauden kuluessa yhtiöjärjes
tyksen muutoksen rekisteröimisestä viralli
sessa lehdessä sekä ainakin yhdessä yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä sekä sen mukaan 
kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa 
määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös mai
ninta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuk
senottajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopi
muksensa. 

2§ 

Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan tämän 
luvun säännösten lisäksi osakeyhtiölain 3 ja 
3 a luvun säännöksiä. 

8 § 8 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden, (kumotaan) 

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

9 § 9 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden (kumotaan) 

osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
osakeyhtiölain 7 luvussa säädetään kiellosta 
hankkia tai ottaa pantiksi omia osakkeita. 
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4luku 

Osake- ja takuupääoman korottaminen 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiön uusi osake voidaan 

merkitä apporttiomaisuutta vastaan, jos siitä 
on otettu määräys korottamispäätökseen. 
Mitä 2 luvun 6 § :ssä on säädetty apport
tiomaisuudesta, on vastaavasti noudatettava. 

2 § 
Mitä osakeyhtiölain 2 luvun 11 §:n 2 mo

mentissa on säädetty osakkeen merkintään 
perustuvan velan kuittaamisesta saamisella 
yhtiöltä, on vastaavasti noudatettava uusmer
kinnän osalta. 

Mitä osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 2 mo
mentissa on säädetty osakepääoman korotta
misesta uusmerkinnöin, sovelletaan kaikkiin 
vakuutusosakeyhtiöihin. 

3 § 
Osakepääomaa korotettaessa merkitystä 

osakkeesta maksettava määrä on kokonaan 
suoritettava vuoden kuluessa osakepääoman 
korottamisen rekisteröimisestä. Yhtiön on 
kuukauden kuluessa mainitun ajan päättymi
sestä ilmoitettava rekisteröitäväksi, kuinka 
monesta rekisteröityyn korotukseen sisälty
västä osakkeesta on maksettu täysi määrä. 
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhtiön 
hallituksen kaikkien jäsenten vakuutus sekä 
tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeista 
maksettu määrä on yhtiön hallussa. Jollei 
sanotun ajan kuluessa ole ilmoitettu, että 
kaikki nämä osakkeet on täysin maksettu, 
rekisteriviranomaisen tulee yhtiötä kuultuaan 
rekisteröidä osakepääoma alennetuksi mak
samattomien osakkeiden yhteenlasketulla 
nimellisarvolla. Mainitut osakkeet tulevat 
mitättömiksi, kun osakepääoman alentami
nen on rekisteröity. 

Jos osakepääoman alentaminen 1 momen
tissa mainitussa tapauksessa vaatii yhtiöjär
jestyksen muuttamisen, yhtiön on rekisterivi
ranomaisen asettamassa määräajassa toimi
tettava sille selvitys siitä, että sosiaali- ja 
terveysministeriö on yhtiön ilmoituksesta 
hyväksynyt osakepääoman alennetuksi ja 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan osa

keyhtiölain 4 luvun säännöksiä, jollei tässä 
luvussa toisin säädetä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman 
korottamisessa noudatetaan soveltuvin osin 
osakeyhtiölain 4 luvun säännöksiä osakepää
oman korottamisesta, jollei tässä luvussa 
toisin säädetä. 

2 § 
Vakuutusyhtiö saa ottaa vaihtovelkakirja

lainan vain 1 luvun 4 §:ssä säätietyin edel
lytyksin. 

3 § 
Keskinäisessä vakuutusyhtiössä osakeyh

tiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettu kahden kolmasosan 
enemmistö lasketaan annetuista äänistä. 
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vastaavan yhtiöjärjestyksen muutoksen. Jol
lei selvitystä määräajassa toimiteta rekiste
riviranomaiselle, korottamispäätös raukeaa. 
Niin ikään raukeaa sellainen yhtiöjärjestyk
sen muutosta koskeva päätös, joka on tehty 
edellytyksin, että osakepääomaa korotetaan. 
Merkityistä osakkeista maksettu määrä on 
tällöin heti palautettava. 

4 § 
Takuupääomaa korotettaessa on soveltuvin 

kohdin noudatettava osakepääoman uusmer
kintänä tapahtuvaa korottamista koskevia 
säännöksiä. Takuupääomaa ei kuitenkaan 
voida korottaa osakeyhtiölain 4 luvun 12 §:n 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

5 § 
Vakuutusosakeyhtiöön ei sovelleta osa

keyhtiölain 5 luvun säännöksiä. 

5 luku 

Osake- ja takuupääoman alentaminen 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiön osakepääoman alen

tamista tarkoittavasta hakemuksesta on tuo
mioistuimen annettava tieto myös sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Hakemus, johon muutoin olisi suostuttava, 
on hylättävä, jollei vakuutusosakeyhtiö pai
kalletulopäivänä esitä selvitystä siitä, että 
ministeriö on hyväksynyt osakepääoman 
alentamisen. 

370060 

Ehdotus 

4 § 
Jos osake- tai takuupääoman korottaminen 

edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, vakuutusyhtiön on haettava 
yhtiöjärjestyksen muutokselle asianomaisen 
ministeriön vahvistus siten kuin siitä tässä 
laissa säädetään. Osakeyhtiölain 4 luvun 
5 b §:n 1 momentissa tarkoitettu aika laske
taan tässä tapauksessa siitä, kun ministeriö 
on vahvistanut yhtiöjärjestyksen muutoksen. 

5 § 
Takuupääomaa ei saa korottaa osakeyh

tiölain 4 luvun 12 §:n 2 momentissa eikä 
13 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

6§ 
Jos uusi osake tai takuuosuus merkitään 

apporttiomaisuutta vastaan, tulee apport
tiomaisuuden olla vakuutusliikkeen tarkoi
tukseen soveltuva. 

5 luku 

Osake- ja takuupääoman alentaminen, 
lunostusehtoiset osakkeet ja takuupliiioman 

takaisinmaksu 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan osa

keyhtiölain 6 luvun säännöksiä, jollei tässä 
luvussa toisin säädetä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman 
ja takuuosuuksien osalta noudatetaan sovel
tuvin osin, jollei tässä luvussa toisin säädetä, 
mitä osakeyhtiölain 6 luvussa säädetään osa
kepääoman alentamisesta osakeyhtiölain 6 
luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa 
mainittuihin tarkoituksiin. 

Vakuutusyhtiö ei saa alentaa peruspää
omaansa 2 luvun 5 §:ssä säädettyä pienem
mäksi, jollei asianomainen ministeriö erityi
sistä syistä myönnä lupaa alentaa peruspää-
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2 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman 

osalta on soveltuvin kohdin noudatettava, 
mitä osakeyhtiölain 6 luvussa on säädetty 
osakepääoman alentamisesta sellaisen vah
vistetun taseen mukaisen tappion välittömäk
si peittämiseksi, johon vapaa oma pääoma ei 
riitä. 

Ehdotus 

omaa enintään puoleen 2 luvun 5 §:ssä sää
detystä määrästä. Osakeyhtiölain 6 luvun 
1 §:n 5 momenttia ei sovelleta vakuutusyh
tiöihin. 

2 § 
Osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2-4 mo

mentissa tarkoitettuihin päätöksiin vaaditaan 
vakuutusyhtiössä osakeyhtiölain 9 luvun 
14 §:n mukaisen päätöksen sijasta tämän 
lain 8 luvun JO §:n mukainen päätös. 

3§ 
A lennetulle osake- tai takuupääomalle, 

muulle sidotulle omalle pääomalle ja 12 lu
vun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuille muille 
jakokelvottom ille erille on osake- tai takuu
pääoman alentamisen jälkeen jäätävä täysi 
kate. Jos yhtiö on konsernin emoyhtiö, täysi 
kate on vastaavasti jäätävä konsernin sido
tulle omalle pääomalle ja muille jakokelvot
tomille erille. Muutoin noudatetaan, mitä 
osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:ssä säädetään. 

4§ 
Jos osake- tai takuupääoman alentamista 

koskevan päätöksen täytäntöönpanaan tarvi
taan osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä tarkoitet
tu rekisteriviranomaisen lupa, vakuutusyh
tiön on haettava kahden kuukauden kuluessa 
alentamispäätöksen tekemisestä asian
omaisen ministeriön suostumus osake- tai ta
kuupääoman alentamiselle. Suostumuksen 
antamisen osalta noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 16 luvun 13 §:ssä säädetään. 

Osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä tarkoitettua 
rekisteriviranomaisen lupaa on haettava 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun m inis
teriö on antanut suostum uksen osake- tai 
takuupääoman alentamiselle. Rekisterivi
ranomaiselle tehtävään hakemukseen on lii
tettävä selvitys ministeriön antamasta suos
tumuksesta Vakuutusyhtiön on viimeistään 
osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitet
tuna määräpäivänä esitettävä rekisterivi
ranomaiselle selvitys siitä, että ministeriön 
antama suostumus on saanut lainvoiman. Jos 
ministeriön suostum us ei ole saanut lainvoi
maa viimeistään edellä tarkoitettuna määrä
päivänä, rekisteriviranomaisen on lykättävä 
hakemuksen käsittelyä, kunnes suostumus on 
lainvoimainen. 
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6 luku 

Takuupääoman takaisinmaksaminen 

1 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoma 

tai osa siitä voidaan maksaa takaisin, kun 

Ehdotus 

Vakuutusyhtiön osake- ja takuupääoman 
alentamisen osalta veikajalla ei osakeyh
tiölain 6 luvun 5-7 §:ssä tarkoiteta vakuu
tuksenottqjaa, vakuutettua eikä muita, joiden 
saaminen perustuu vakuutussopimukseen 
(vakuutusvelkoja). 

Vakuutusyhtiön on haettava osakeyhtiölain 
6 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa ministeriön suostumus voiton
jaosta päättämiseen. Suostumuksen antami
sen osalta noudatetaan soveltuvin osin tämän 
pykälän säännöksiä. 

5§ 
Jos osake- tai takuupääoman alentaminen 

edellyttää vakuutusyhtiössä yhtiöjärjestyksen 
muuttamista, vakuutusyhtiön on haettava 
yhtiöjärjestyksen muutokselle asianomaisen 
ministeriön vahvistus siten kuin siitä tässä 
laissa säädetään. Osakeyhtiölain 6 luvun 
8 §:ssä tarkoitettu aika lasketaan tässä ta
pauksessa siitä, kun ministeriö on vahvista
nut yhtiöjärjestyksen muutoksen. 

6§ 
Keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoma 

tai osa siitä voidaan maksaa takaisin 12 lu
vun 2 §:ssä tarkoitetuilla voitonjakokelpoi
silla varoilla muodostamalla takaisinmakset
tua määrää vastaava pohjarahasto. Takuupää
oman takaisinmaksamisesta päättää yhtiöko
kous. 

Yhtiöjärjestyksessä on määrättävä takuu
pääoman takaisinmaksamisessa noudatettava 
järjestys sekä takuuosuudesta maksettava 
hinta tai sen laskemisen perusteet. Takuu
pääoman takaisinmaksamista koskeva mää
räys, joka otetaan yhtiöjärjestykseen sitä 
muuttamalla, saa koskea vain päätöksen jäl
keen merkittäviä uusia takuuosuuksia, jollei
vät kaikki takuuosuuksien omistajat ole anta
neet siihen suostumustaan. 

Yhtiöjärjestykseen on tehtävä tarvittavat 
muutokset, kun takuuosuuksia on päätetty 
maksaa takaisin. 

6 luku 

Omat osakkeet ja takuuosuudet 

1 § 
Vakuutusyhtiö saa vastiketta vastaan hank

kia omia osakkeitaan tai takuuosuuksiaan 
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edellisiltä vuosilta ehkä syntynyt vajaus on 
täytetty. Takuupääoman takaisinmaksamises
ta päättää yhtiökokous. 

Yhtiöjärjestyksessä on määrättävä takuu
pääoman takaisin maksamisessa noudatettava 
järjestys sekä takuuosuudesta maksettava 
hinta tai sen laskemisen perusteet. Takuu
pääoman takaisinmaksamista koskeva mää
räys, joka otetaan yhtiöjärjestykseen sitä 
muuttamalla, saa koskea vain päätöksen jäl
keen merkittäviä uusia takuuosuuksia, jollei
vät kaikki takuuosuuksien omistajat ole anta
neet siihen suostumustaan. 

Yhtiöjärjestystä on vastaavasti muutettava, 
kun takuuosuuksia on päätetty maksaa takai
sin. Takuupääoma katsotaan alennetuksi, kun 
yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity. 

Ehdotus 

vain siten kuin tässä luvussa säädetään. V a
kuutusyhtiö saa ottaa omia osakkeitaan tai 
takuuosuuksiaan pantiksi ja tytäryhteisö 
hankkia tai ottaa pantiksi emoyhtiön osak
keita tai takuuosuuksia vain 2 momentissa 
säädetyllä tavalla. 

Vastaanottaessaan liikkeen yhtiöiden su
lautuessa tai muulla tavoin vakuutusyhtiö tai 
sen tytäryhteisö saa hankkia tai ottaa pantik
si liikkeeseen kuuluvan vakuutusyhtiön 
osakkeen tai takuuosuuden. V akuutusosake
yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä on oikeus tai 
velvollisuus lunastaa osake osakeyhtiölain 3 
luvun 3 §:ssä sekä tämän lain 8 luvun 
12 §:ssä, 16 luvun 19 §:ssä ja 18 a luvun 
2 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa. Keskinäisellä vakuutusyhtiöllä 
tai sen tytäryhteisöllä on oikeus tai velvolli
suus lunastaa takuuosuus osakeyhtiölain 3 
luvun 3 §:ssäja tämän lain 18 a luvun 2 §:n 
4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. V a
kuutusyhtiö tai sen tytäryhteisö saa huuto
kaupassa ostaa vakuutusyhtiön saamisesta 
ulosmitatun täysin maksetun osakkeen tai 
takuuosuuden. 

2§ 
Vakuutusyhtiön tai sen tytäryhteisön oi

keuteen merkitä vakuutusyhtiön osakkeita tai 
takuuosuuksia sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 7 luvun 2 §:ssä säädetään osakkeen 
m erkitsem isestä. 

3§ 
Vakuutusyhtiö voi hankkia omia osakkei

taan tai takuuosuuksiaan muissa kuin 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vain 
varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. 
Yhtiökokous päättää hankinnasta siten kuin 
osakeyhtiölain 7 luvun 3 §:n 2-4 momen
tissa sekä 4-6 §:ssä säädetään. Osakeyh
tiölain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun päätök
seen vaaditaan vakuutusyhtiössä kuitenkin 
osakeyhtiölain 9luvun 14 §:n mukaisen pää
töksen sijasta tämän lain 8 luvun JO §:n mu
kainen päätös. Yhtiökokous voi myös mää
räajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi yhtiöko
kouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen 
päättämään hankinnasta. 
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4§ 
Vakuutusyhtiölle kuuluvien omien osak

keiden tai takuuosuuksien luovuttam iseen 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 7 luvun 
7 §:ssä säädetään omien osakkeiden luovut
tamisesta, jollei tämän lain 4 luvun 3 §:stä 
muuta johdu. 

Jos julkiselle vakuutusyhtiölle ja sen tytä
ryhteisöille kuuluvien vakuutusyhtiön osak
keiden tai takuuosuuksien yhteenlaskettu ni
mellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä on 
yli viisi prosenttia vakuutusyhtiön osake- tai 
takuupääomasta tai sen kaikkien osakkeiden 
tai takuuosuuksien äänimäärästä sen vuoksi, 
että osakkeita tai takuuosuuksia on hankittu 
1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tai 
saatu vastikkeetta, mainitun määräosan ylit
tävältä osin osakkeet tai takuuosuudet on 
luovutettava kolmen vuoden kuluessa saan
nosta. 

Yksityisen vakuutusyhtiön tai sen tytäryh
teisön hankkima yhtiön osake tai takuuosuus 
on luovutettava viimeistään kolmen vuoden 
kuluessa saannosta. 

Osakkeet tai takuuosuudet, jotka on han
kittu vastoin tämän luvun säännöksiä, on 
luovutettava viipymättä ja viimeistään kuu
den kuukauden kuluessa saannosta. 

Jos osakkeita tai takuuosuuksia ei ole luo
vutettu 2-4 momentin mukaisessa määrä
ajassa, osake- tai takuupääomaa on heti alen
nettava osakkeiden tai takuuosuuksien yh
teenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla mää
rällä mitätöimällä osakkeet tai takuuosuudet. 

7 luku 

Yhtiön johto 

1 § 
Vakuutusyhtiöllä tulee olla hallitus, johon 

kuuluu vähintään kolme jäsentä. 
Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjär

jestyksessä voidaan määrätä, että joku tai 
jotkut hallituksen jäsenistä, kuitenkin vä
hemmän kuin puolet, asetetaan muussa jär
jestyksessä. Hallituksen vaalista, milloin yh
tiöllä on hallintoneuvosto, säädetään 7 §:n 3 
momentissa. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on määrät
tävä yhtiöjärjestyksessä. Toimikauden tulee 
päättyä viimeistään neljäntenä vaalin jäl
keisenä tilikautena, joko uuden vaalin toi-

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiön hallitukseen, hallintoneuvos
toon ja toimitusjohtajaan sovelletaan osa
keyhtiölain 8 luvun 5-7 §:n, 8 §:n 2 ja 3 
momentin, 9-10 §:n, 11 a §:n 1 momentin 
sekä 12-15 §:n säännöksiä. Keskinäisen 
vakuutusyhtiön osakkaasta on voimassa, mi
tä osakeyhtiölain 8 luvun 14 §:ssä säädetään 
osakkeenom istajasta. 
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mittavan yhtiökokouksen tai tilikauden päät
tyessä. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen jä
senestä, sovelletaan vastaavasti varajäseneen. 

2 § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos 
yhtiöjärjestyksessä on niin määrätty, hallin
toneuvosto. 

Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta
jasta, sovelletaan vastaavasti tämän varamie
heen (varatoimitusjohtaja). 

3 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei sosiaali- ja ter
veysministeriö myönnä tästä poikkeusta. Mi
tä tässä momentissa säädetään hallituksen 
jäsenestä, sovelletaan vastaavasti hallinto
neuvoston jäseneen. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoit
tavan vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa 
olla pankin tai toisen vakuutusyhtiön taikka 
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhti
ön palveluksessa. Lakisääteistä eläkevakuu
tusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön halli-

Ehdotus 

1 a § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava hallitus, johon 

kuuluu vähintään kolme jäsentä. 
Hallituksen valitsee yhtiökokous. Y htiöjär

jestyksessä voidaan määrätä että vähemmän 
kuin puolet hallituksen jäsenistä asetetaan 
muussa järjestyksessä. Hallintoneuvoston 
suorittamasta hallituksen valinnasta sääde
tään 7 §:n 4 momentissa. Hallituksen jäse
neltä ja varajäsenellä on ennen valintaa saa
tava päivätty ja allekilfoitettu suostumus teh
tävään. 

Hallituksen jäsenen toimikausi on määrät
tävä yhtiöjärjestyksessä Toimikauden tulee 
päättyä viimeistään neljäntenä valinnan jäl
keisenä tilikautena, joko uuden valinnan toi
mittavan yhtiökokouksen tai tilikauden päät
tyessä. 

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen jä
senestä, sovelletaan vastaavasti varajäseneen. 

2 § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava toimitusjohtaja. 

Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos 
yhtiöjärjestyksessä niin on määrätty, hallin
toneuvosto. Toimitusjohtajalta ja hänen si
jaiseltaan on ennen nimitystä saatava päivät
ty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. 

Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta
jasta, sovelletaan vastaavasti hänen si
jaiseensa. 

3 § 
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja 

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu
roopan talousalueella, jollei asianomainen 
ministeriö myönnä tästä poikkeusta. 

Lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoit
tavan vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ei saa 
olla talletuspankin tai toisen vakuutusyhtiön 
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan 
yhtiön palveluksessa. Lakisääteistä eläkeva
kuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön 
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tuksen tai hallintoneuvoston kaikkien jäsen
ten lukumäärästä tulee enemmistön olla hen
kilöitä, jotka eivät ole saman pankin tai va
kuutusyhtiön taikka sen kanssa samaan kon
serniin kuuluvan yhtiön palveluksessa taikka 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäseninä. 

Mitä 3 momentissa on säädetty toimitus
johtajastaja hallintoneuvoston tai hallituksen 
jäsenestä, sovelletaan vastaavasti tämän va
ramieheen ja varajäseneen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 3 
ja 4 momentin säännöksistä poikkeusluvan. 

3 a § 
Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ja varatoi

mitusjohtaja ei saa olla vakuutusyhtiön kans
sa samaan konserniin kuuluvan luottolaitok
sen toimitusjohtajana tai varatoimitusjohtaja
na. 

Enemmistön vakuutusyhtiön hallituksen 
jäsenistä ja varajäsenistä on oltava henkilöi
tä, jotka eivät ole 1 momentissa tarkoitetun 
luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai vara
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai varatoi
mitusjohtajana, jollei sosiaali- ja terveysmi
nisteriö myönnä vakuutusyhtiön hallituksen 
jäsenten tai varajäsenten osalta poikkeusta. 

4 § 
Hallituksen jäsen voi erota toimestaan en

nen toimikauden päättymistä. Ennenaikaises
ta eroamisesta on ilmoitettava hallitukselle 
ja, milloin eroavaa jäsentä ei ole valittu yh
tiökokouksessa, myös sille, joka hänet on 
asettanut. Hallituksen jäsenen voi erottaa 
toimestaan se, joka on hänet valinnut. 

Jos hallituksen jäsenen toimi joutuu kes
ken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen 
jäsen menettää 3 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu
tensa sanottuun toimeen, eikä varajäsentä 
ole, hallituksen muiden jäsenten on huoleh
dittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Milloin vaali kuuluu 
yhtiökokoukselle, vaali voidaan, jos hallitus 
jäljellä olevine jäsenineen ja varajäsenineen 
on päätösvaltainen, siirtää siihen seuraavaan 
yhtiökokoukseen, jossa hallituksen jäsenen 
vaali muutoinkin on toimitettava. 

Ehdotus 

hallituksen kaikkien jäsenten lukumäärästä 
tulee enemmistön olla henkilöitä, jotka eivät 
ole saman talletuspankin taikka vakuutusyh
tiön tai sen kanssa samaan konserniin kuu
luvan yhtiön palveluksessa taikka hallituksen 
tai hallintoneuvoston jäseninä. 

(4 mom. kumotaan) 

Ministeriö voi antaa 3 momentin säännök
sistä poikkeusluvan. 

3 a § 
Vakuutusyhtiön toimitusjohtaja ja hänen 

sijaisensa eivät saa olla vakuutusyhtiön 
kanssa samaan konserniin kuuluvan luotto
laitoksen toimitusjohtajana tai tämän sijaise
na. 

Enemmistön vakuutusyhtiön hallituksen 
jäsenistä ja varajäsenistä on oltava henkilöi
tä, jotka eivät ole 1 momentissa tarkoitetun 
luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai vara
jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai hänen 
sijaisenaan, jollei asianomainen ministeriö 
myönnä vakuutusyhtiön hallituksen jäsenten 
tai varajäsenten osalta poikkeusta. 

4 § 
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään 

ennen toimikauden päättymistä. Ennenaikai
sesta eroamisesta on ilmoitettava hallituksel
le ja, jos eroavaa jäsentä ei ole valittu yh
tiökokouksessa, myös sille, joka hänet on 
asettanut. Eroilmoitus on päivättävä ja alle
kirjoitettava. Hallituksen jäsenen voi erottaa 
tehtävästä se, joka on hänet valinnut. 

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kes
ken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen 
jäsen menettää 3 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu
tensa tehtävään, eikä varajäsentä ole, halli
tuksen muiden jäsenten on huolehdittava 
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. Jos valinta kuuluu yhtiöko
koukselle ja jos hallitus jäljellä olevine jä
senineen ja varajäsenineen on päätösvaltai
nen, valinta voidaan siirtää siihen seuraavaan 
yhtiökokoukseen, jossa hallituksen jäsenet 
muutenkin on valittava. 

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syy
tä olettaa, että yhtiöllä ei ole enää muita hal
lituksen jäseniä, hän on velvollinen hake-
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Hakemuksen 3 tai 4 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa saa, jollei ministeriö jo ole 
ryhtynyt tarvittaviin toimiin, ministeriölle 
tehdä hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, osa
kas, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa 
riippua siitä, että yhtiöllä on toimikelpoinen 
hallitus ja toimitusjohtaja. 

5 § 
Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja. Pu

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhtiöjär
jestyksessä ole toisin määrätty _tai hallitusta 
valittaessa ole toisin päätetty. Aänten men
nessä hallituksessa tasan ratkaisee arpa pu
heenjohtajan vaalin. Toimitusjohtaja saa olla 
hallituksen puheenjohtajana vain, milloin 
yhtiöllä on hallintoneuvosto. 

7 § 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 

yhtiöllä on hallintoneuvosto. 

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrä
tä, että joku tai jotkut hallintoneuvoston jä
senistä, kuitenkin vähemmän kuin puolet, 
asetetaan muussa järjestyksessä. Mitä 1 §:n 
3 ja 4 momentissa ja 4 §:ssä säädetään halli
tuksen jäsenistä ja varajäsenistä, sovelletaan 
vastaavasti hallintoneuvoston jäseniin ja va
ra jäseniin. 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja 
määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jol
lei hallituksen valitsemista ole yhtiöjärjes
tyksessä määrätty yhtiökokouksen tehtäväk
si. 

Ehdotus 

maan asianomaiselta ministeriöitä lupaa kut
sua yhtiökokous koolle valitsemaan uutta 
hallitusta 8 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla taval
la. 

Hakemuksen 4 tai 5 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa saa, jollei ministeriö jo ole 
ryhtynyt tarvittaviin toimiin, ministeriölle 
tehdä hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, osa
kas, velkoja tai muu, jonka oikeus saattaa 
riippua siitä, että yhtiöllä on toimikelpoinen 
hallitus ja toimitusjohtaja. 

5 § 
Hallituksessa on oltava puheenjohtaja. Pu

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhtiöjär
jestyksessä ole toisin määrätty _tai hallitusta 
valittaessa ole toisin päätetty. Aänten men
nessä hallituksessa tasan puheenjohtqja vali
taan arvalla. Toimitusjohtaja saa olla halli
tuksen puheenjohtajana vain, milloin yhtiöllä 
on hallintoneuvosto. 

7 § 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 

yhtiöllä on oltava hallintoneuvosto. 
Hallintoneuvostossa on oltava vähintään 

viisi jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen 
jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. 
Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten 
varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja 
enimmäismäärä sekä toimikausi on mainit
tava yhtiöjäljestyksessä. 

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston. 
Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrä
tä, että vähemmän kuin puolet hallintoneu
voston jäsenistä asetetaan muussa järjestyk
sessä. Hallintoneuvoston jäseneltä ja vara
jäseneltä on ennen valintaa saatava päivätty 
ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. Mitä 
1 a §:n 3 ja 4 momentissa, 3 §:n 1, 3 ja 5 
momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä sekä osakeyh
tiölain 16 luvun 4 §:ssä säädetään hallituk
sen jäsenistä, varajäsenistä ja puheenjohta
jasta, sovelletaan vastaavasti hallintoneuvos
ton jäseniin, varajäseniinja puheenjohtajaan. 

Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja 
määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jol
lei yhtiöjäljestyksessä ole toisin määrätty. 
Y htiöjäljestyksessä voidaan myös määrätä, 
että hallintoneuvosto ottaa toimitusjohtajan 
ja muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt 
sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Hallin-
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toneuvoston oikeudesta vaatia ylimääräisen 
yhtiökokouksen koollekutsumista sekä kut
sua koolle yhtiökokous säädetään 8 luvun 
8 §:ssä. Muita kuin tässä laissa mainittuja 
tehtäviä ei saa antaa hallintoneuvostolle. 

8 luku 

Yhtiökokous 

1 § 
Osakkaat käyttävät vakuutusyhtiön yh

tiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön 
asioissa. 

Jokaisella osakkaana on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa, 
vakuutusosakeyhtiön osakkeenomistajalla ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaana ole
valla takuuosuuden omistajalla kuitenkin 
vain, mikäli hänet on merkitty osake- tai 
takuuosuusluetteloon tai hän on yhtiölle il
moittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvi
tyksen. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
osakkaan on saadakseen osallistua yhtiöko
koukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeis
tään kokouskutsussa mainittuna päivänä, 
joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen 
kokousta. 

370060 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiöstä ja sen yhtiökokouksesta on 
soveltuvin osin voimassa, mitä osakeyh
tiölain 9 luvun 2 ja 2 a-2 c §:ssä, 3 §:n 2 
momentissa, 4 ja 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentis
sa, 10-13 ja 16 §:ssä ja 17 §:n 2-4 mo
mentissa säädetään osakeyhtiöstä ja sen yh
tiökokouksesta. Mitä näissä lainkohdissa 
säädetään osakeyhtiön osakkeenom istajasta, 
sovelletaan soveltuvin osin keskinäisen va
kuutusyhtiön osakkaaseen. Osakeyhtiölain 9 
luvun 11 §:n 2 momentin säännöstä osakas
luettelon nähtävilläalasta sovelletaan keski
näisissä vakuutusyhtiöissä vain takuuosuu
den omistqjista pidettävään luetteloon. 

Ja§ 
Osakkaat käyttävät vakuutusyhtiön yh

tiökokouksessa päättäm isvaltaansa yhtiön 
asioissa. 

Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja siellä käyttää puhevaltaa, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Y htiöjärjes
tyksessä voidaan määrätä, että osakkaan on 
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen il
moittauduttava yhtiölle viimeistään kokous
kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla 
aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta. 
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2 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk

sessä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa 
yhtiökokouksessa käyttävät osakkaiden sijas
ta heidän keskuudestaan valitsemaosa edus
tajat. Edustajasta on muutoin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään osakkaasta. Edustajan 
osallistumisoikeutta ei kuitenkaan saa rajoit
taa siten kuin 1 § :n 3 momentissa säädetään. 

3 § 
Yhtiölle tai sen tytär- tai sivuyhtiölle kuu

luvan takuuosuuden tai osakkeen nojalla ei 
saa osallistua yhtiökokoukseen. Sellaista ta
kuuosuutta tai osaketta ei oteta lukuun, mil
loin pätevän päätöksen syntymiseen tai tie
tyn oikeuden käyttämiseen vaaditaan kaikki
en takuuosuuden omistajien tai osakkeen
omistajien suostumus tai niiden takuuosuu
den omistajien tai osakkeenomistajien suos
tumus, joilla on määräosa yhtiön takuu
osuuksista tai osakkeista. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaa
vasti sovellettava yhtiön tai sen tytär- tai si
vuyhtiön perustarnalle eläkesäätiölle kuulu
vaan takuuosuuteen tahi osakkeeseen, taikka 
yhtiön tai sen tytär- tai sivuyhtiön vakuutuk
seen perustuvaan osakkuuteen. 

5 § 
Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai 

toisen valtuuttamana äänestää enintään yh
dellä kymmenesosalla kokouksessa eduste
tusta äänimäärästä. Takuuosuuksien omistaji
en yhteinen äänimäärä saa olla enintään puo
let kokouksessa edustetusta äänimäärästä. 

Ehdotus 

2 § 
Keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyk

sessä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa 
yhtiökokouksessa käyttävät osakkaiden sij as
ta heidän keskuudestaan valitsemaosa edus
tajat. Osakeyhtiölain 9 luvun 2 ~2 c §:ää 
ei sovelleta edustajiin. Edustajasta on muu
toin voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
osakkaasta. Edustajan osallistumisoikeutta ei 
kuitenkaan saa rajoittaa siten kuin 1 a §:n 2 
momentissa säädetään. 

3 § 
Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvan 

takuuosuuden tai osakkeen nojalla ei saa 
osallistua yhtiökokoukseen. Sellaista takuuo
suutta tai osaketta ei oteta lukuun, milloin 
pätevän päätöksen syntymiseen tai tietyn oi
keuden käyttämiseen vaaditaan kaikkien ta
kuuosuuden omistajien tai osakkeenomista
jien suostumus tai niiden takuuosuuden 
omistajien tai osakkeenomistajien suostu
mus, joilla on määräosa yhtiön takuuosuuk
sista tai osakkeista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti yhtiön tai sen tytäryhteisön mää
räysvallassa osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olevalle säätiölle kuulu
vaan takuuosuuteen tai osakkeeseen taikka 
yhtiön tai sen tytäryhteisön vakuutukseen 
perustuvaan osakkuuteen. 

5 § 
Jokainen saa yhtiökokouksessa äänestää 

edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä, 
jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai 
jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä. 
Osakkeenomistajan osakkeiden tuottama ää
nimäärä ei voi olla suurempi kuin 20 kertaa 
äänimäärä, jonka toisen osakkeenomistaJan 
sama osakemäärä tuottaa. Mitä tässä mo
mentissa säädetään osakkeenomistajosta ja 
osakkeista, sovelletaan keskinäisessä vakuu
tusyhtiössä takuuosuuden omistqjaan ja ta
kuuosuuksiin. 

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai 
toisen valtuuttamana äänestää enintään yh
dellä kymmenesosalla kokouksessa eduste
tusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina 
olevien takuuosuuden omistajien takuu
osuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä 
saa olla ottaen huomioon ensimmäisessä 
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virkkeessä mainittu rajoitus enintään yhtä 
suuri kuin kokouksessa edustettuina olevien 
vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvi
en äänten yhteismäärä, jollei 3 momentista 
muuta johdu. 

Jos kokouksessa edustettuina oleviin ta
kuuosuuksiin perustuvien äänten yhteenlas
kettu määrä on ottaen huomioon 2 momen
tin ensimmäisessä virkkeessä oleva rajoitus 
suurempi kuin kokouksessa edustettuina ole
vien vakuutuksenottajien vakuutuksiin pe
rustuvien äänten yhteenlaskettu määrä, kukin 
takuuosuuden omistaja saa äänestää enintään 
äänimäärällä, joka saadaan, kun hänen mah
dollisesti jo kymmenesosaan kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä rajoitu äänimäärän
sä kerrotaan luvulla, joka saadaan jakamalla 
vakuutuksenottajien mahdollisesti jo kym
menesosaan kokouksessa edustetusta ääni
määrästä rajoitettujen vakuutuksiin perustu
vien äänten yhteenlaskettu määrä takuuosuu
den omistajien samalla tavalla rajoitettujen 
takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteen
lasketulla määrällä. Näin saadut luvut pyö
ristetään lähimpään täyteen lukuun. Jokai
sella takuuosuuden om istajalla on kuitenkin 
vähintään yksi ääni. 

6 § 6 § 
Hallituksen jäsen ei saa ottaa osaa tilinpää- (kumotaan) 

töksen vahvistamista tai vastuuvapauden 
myöntämistä koskevan päätöksen tekemiseen 
eikä sellaisten tilintarkastajien valitsemiseen, 
joiden tehtävänä on hallinnon ja tilien tar-
kastaminen hänen toim ikaudeltaan. 

7 § 

Päätöksen tekeminen asiassa, joka maini
taan 2 momentin 1-3 kohdassa, on kuiten
kin siirrettävä tiettynä päivänä vähintään 
kuukautta ja enintään kahta kuukautta myö
hemmin pidettävään jatkokokoukseen, jos 
äänioikeutetut, joilla on enemmistö kokouk
sessa edustetusta äänimäärästä, taikka osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kym
menesosa kaikista osakkeista, sitä vaativat
Päätöksen tekemistä ei saa toistamiseen siir
tää. 

Päätöksen tekeminen asiassa, joka maini
taan 2 momentin 1-3 kohdassa, on kuiten
kin siirrettävä tiettynä päivänä vähintään 
kuukautta ja enintään kahta kuukautta myö
hemmin pidettävään jatkokokoukseen, jos 
keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat, joilla 
on vähintään yksi kolmasosa tai yhtiöjärjes
tyksessä määrätty pienempi osa kokouksessa 
edustettuina olevien osakkaiden yhteenlaske
tusta äänimäärästä, tai jos vakuutusosakeyh
tiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
yksi kymmenesosa vakuutusosakeyhtiön 
osakkeista, sitä vaativat. Päätöksen tekemistä 
ei saa toistamiseen siirtää. 
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Ehdotus 

8a§ 
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava ai

kaisintaan kaksi kuukautta ja, jollei yhtiöjär
jestyksessä ole määrätty pitempää aikaa, vii
meistään viikkoa ennen kokousta tai 1 a §:n 
2 momentin mukaista viimeistä ilmoittautu
mispäivää. Jos päätöksen tekeminen yhtiöko
kouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään 
jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri 
kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin 
neljän viikon kuluttua. Sen estämättä, mitä 
yhtiöjärjestyksessä määrätään kutsuajasta, 
kutsu jatkokokoukseen voidaan aina toimit
taa viimeistään neljä viikkoa ennen ko
kousta. Jos yhtiöjärjestyksen mukaan päätök
sen pätevyyden edellytyksenä on, että päätös 
tehdään kahdessa yhtiökokouksessa, ei kut
suajälkimmäiseen kokoukseen saa toimittaa 
ennen kuin edellinen kokous on pidetty. 
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouk
sessa tehty päätös. 

Kutsu on toimitettava yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. Jos kokouksessa käsitellään yh
tiöjäJfestyksen muuttamista 3 luvun 1 a §:ssä 
tai tämän luvun JO a §:ssä mainituin tavoin, 
osakepääoman alentamista lunastamalla 
osakkeita, omien osakkeiden hankkimista, 
yhtiön asettamista selvitystilaan tai selvitys
tilan lopettamista, sulautumista, jakautum is
ta, yhtiön koko vakuutuskannan luovuttam is
ta, julkisen vakuutusyhtiön muuttamista yk
sityiseksi vakuutusyhtiöksi taikka vakuu
tusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi 
vakuutusyhtiöksi, on lisäksi lähetettävä kir
jallinen kutsu jokaiselle osakkaalle, jonka 
osoite on yhtiön tiedossa. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään kokouskutsun lähet
tämisestä jokaiselle osakkaalle, ei sovelleta, 
jos kokouksessa käsitellään vakuutusyhtiön 
tytäryhteisönä olevan asunto- tai kiinteis
töyhtiön sulautumista vakuutusyhtiöön. 

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsi
teltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjär
jestyksen muuttamista, on muutoksen pää
asiallinen sisältö mainittava kutsussa. 

Milloin yhtiökokouksessa käsitellään tilin
päätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat 
tai niiden jäljennökset pidettävä vähintään 
viikon ajan ennen kokousta yhtiön pää
konttorissa osakkaiden nähtävinäja viivytyk
settä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää. 
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10§ 
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää, 

paitsi 4 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa, yhtiökokous. Päätös on 
pätevä vain, jos osakkaat, joilla on vähintään 
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä ja vakuutusosakeyhtiössä vä
hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä 
ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat 
sitä kannattaneet. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, on 
soveltuvin kohdin noudatettava takuupää
omaa tai takuuosuuksien nimellisarvoa kos
kevan yhtiöjärjestyksen muutosta tarkoitta
van päätöksen rekisteröimisen osalta. 

Ehdotus 

10 § 
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää 

yhtiökokous. Päätös on pätevä vain, jos sitä 
ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähin
tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja 
vakuutusosakeyhtiössä vähintään kaksi kol
masosaa annetuista äänistä ja kokouksessa 
edustetuista osakkeista. 

Mitä 2 momentissa säädetään, on soveltu
vin kohdin noudatettava takuupääomaa, sen 
vähimmäis- tai enimmäismäärää tai takuu
osuuksien nimellisarvoa koskevan yhtiöjär
jestyksen muutosta tarkoittavan päätöksen 
rekisteröimisen osalta. 

JO a § 
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

siten, että jo annettujen osakkeiden tai ta
kuuosuuksien osalta: 

1) osakkeenomistajien tai takuuosuuden 
omistqjien maksuvelvoitteita yhtiötä kohtaan 
lisätään; 

2) oikeutta yhtiön osakkeiden tai takuu
osuuksien hankkimiseen rqjoitetaan osakeyh
tiölain 3 luvun 3 tai 4 §:ssä säädetyllä taval
la· 

'3) yksityisen vakuutusosakeyhtiön yh
tiöjärjestykseen otetaan osakeyhtiölain 6 lu
vun 9 §:ssä tarkoitettu määräys; tai 

4) samanlajisten osakkeiden tai takuu
osuuksien tuottamien oikeuksien keskinäistä 
suhdetta muutetaan, 

vaatii kaikkien osakkaiden suostum uksen 
taikka JO §:n mukaisen päätöksen lisäksi 
niiden osakkaiden suostumuksen, joita tai 
joiden osakkeita taikka takuuosuuksia muu
tos koskee. 

Päätös yhtiöjäljestyksen muuttamisesta 
siten, että enemmän kuin yksi kymmenesosa 
tilikauden voitosta, sitten kun siitä on vähen
netty edellisiltä tilikausi/ta olevan tappion 
peittämiseen tarvittava määrä, on siirrettävä 
vararahastoon tai pohjarahastoon taikka 
muutoin jätettävä jakamatta, on pätevä vain, 
jos osakkaat, joilla on enemmän kuin yhdek
sän kymmenesosaa kokouksessa edustetuista 
osakkeista tai takuuosuuksista, ovat sitä kan
nattaneet. 

Jos vakuutusyhtiössä on erilajisia osakkeita 
tai takuuosuuksia ja yhtiöjäljestyksen muu-
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toksen vuoksi koko osake- tai takuuosuusla
jin oikeudet vähenevät, vaaditaan 10 §:n 
mukaisen päätöksen lisäksi niiden osakkeen
omistajien tai takuuosuuden omistqjien suos
tumus, joilla on vähintään puolet kaikista 
tämän lajin osakkeista tai takuuosuuksista, 
sekä niiden osakkeenomistajien tai takuu
osuuuden omistajien kannatus, joilla on vä
hintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edus
tetuista tämän lajisista osakkeista tai takuu
osuuksista. 

11§ 11§ 
Mitä osakeyhtiölain 3 luvun 3 ja 4 §:ssä (kumotaan) 

sekä 9 luvun 15 §:n 3 momentissa on sää-
detty oikeudesta lunastaa osake sekä yhtiön 
ja osakkeenomistajien suostumuksesta, on 
soveltuvin osin voimassa takuuosuudesta ja 
takuuosuuden omistajista. 

13 § 
Mitä osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:ssä on 

säädetty osakkeenomistajasta, on keskinäi
sessä vakuutusyhtiössä noudatettava soveltu
vin osin osakkaan, valitun edustajan ja ta
kuuosuuden omistajan osalta. 

13§ 
Jos yhtiökokouksen päätös ei ole syntynyt 

asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se 
muutoin on tämän lain tai sen nojalla sovel
lettavien osakeyhtiölain säännösten tai yh
tiöjärjestyksen vastainen, voi osakas, yhtiön 
hallitus, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja 
nostaa kanteen yhtiötä vastaan päätöksen 
julistamiseksi pätemättömäksi tai sen muut
tamiseksi. 

14 § 14 § 
Yhtiökokouksen päätökseen, joka tarkoit- (kumotaan) 

taa vakuutusosakeyhtiön muuttamista keski-
näiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön muuttamista vakuu
tusosakeyhtiöksi, on haettava sosiaali- ja 
terveysministeriön suostumus. Hakemukseen 
on liitettävä yhtiökokouksessa hyväksytty 
yhtiömuodon muuttamisesta johtuva yh
tiöjärjestyksen muutosehdotus. 

Hakemuksesta on ministeriön, jollei se 
katso, että hakemus on enemmittä selvityk
sittä hylättävä, yhtiön kustannuksella kuulu
tettava virallisessa lehdessä ja annettava siitä 
tieto osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyl
lä tavalla sekä kehotettava niitä, jotka tahto
vat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, 
esittämään ne ministeriölle sen määrääjässä 
ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukaut
ta 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
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loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja tai 
minkään osakasryhmän etua. 

Ehdotus 

15 § 15 § 
Kun keskinäinen vakuutusyhtiö on päättä- (kumotaan) 

nyt lisätä osakasten vastuuta yhtiön si-
toumuksista siitä, mikä se yhtiöjä!jestyksen 
mukaan on, tai vakuutusosakeyhtiö on päät-
tänyt muuttua sellaiseksi keskinäiseksi va
kuutusyhtiöksi, jonka osakkaat ovat vastuus-
sa yhtiön sitoumuksista, vakuutuksenottqjal-
la, joka ei ole myötävaikuttanut päätöksen 
tekemiseen ja jolla ei ole vakuutussopimus-
lain (543/94) 12 §:n mukaista oikeutta ir-
tisanoa vakuutus milloin tahansa, on oikeus 
kolmen kuukauden kuluessa 2 momentissa 
tarkoitetusta ilmoittamisesta kirjallisesti ir-
tisanoa vakuutussopim uksensa. 

Yhtiön hallituksen on ilmoitettava 1 mo
mentissa tarkoitetusta päätöksestä kuulutta
malla siitä kuukauden kuluessa yhtiöjärjes
tyksen muutoksen rekisteröimisestä viralli
sessa lehdessä sekä ainakin yhdessä yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä. 

9 luku 

Tilintarlmstus ja erityinen tarlmstus 

1 § 
Vakuutusyhtiössä tulee olla kaksi tai 

useampi tilintarkastaja sen mukaan kuin yh
tiöjärjestyksessä määrätään. Tilintarkastajan 
valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on 
valittava useampi kuin kaksi, yhtiöjärjestyk
sessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut 
heistä, ei kuitenkaan kaikkia, asetetaan 
muussa järjestyksessä. 

Yhtiökokouksen on lisäksi valittava vähin
tään kaksi varatilintarkastajaa. Mitä tässä 
laissa on säädetty tilintarkastajasta, on vas
taavasti sovellettava varatilintarkastajaan. 

Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan 
asettamista osallistumaan tilintarkastukseen 

1 § 
Vakuutusyhtiön tilintarkastuksesta on voi

massa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus
laissa (936/1994) säädetään. Tässä laissa hy
väksytyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilin
tarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua 
henkilöä ja yhteisöä. 

Vakuutusyhtiössä tulee olla vähintään kak
si tai useampi tilintarkastajaa sen mukaan 
kuin yhtiöjä!jestyksessä määrätään. Tilintar
kastajan valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkas
tajia on valittava useampi kuin kaksi, yh
tiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku 
tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, ase
tetaan muussa jä!jestyksessä. 

Yhtiökokouksen on lisäksi valittava vähin
tään kaksi varatilintarkastajaa. Mitä tässä 
laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään tilin
tarkastajasta, sovelletaan vastaavasti sovellet
tava varatilintarkastqjaan. 

Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan 
asettamista osallistumaan tilintarkastukseen 
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muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva 
ehdotus on tehtävä siinä yhtiökokouksessa, 
jossa tilintarkastajien vaali on toimitettava 
tai jossa asia kokouskutsun mukaisesti on 
käsiteltävä. Jos ehdotusta ovat kokouksessa 
kannattaneet äänoikeutetut, joilla on vähin
tään yksi kolmasosa kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä tai osakkeenomistajat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa kaikista osak
keista, osakas voi kuukauden kuluessa yh
tiökokouksesta hakea sosiaali- ja terveysmi
nisteriöitä tilintarkastajan määräämistä. Mi
nisteriön tulee yhtiön hallitusta kuultuaan 
määrätä tilintarkastaja ajaksi, joka kestää 
seuraavana tilikautena pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiökokouksen on nimettävä yksi tilintar
kastaja valvontatilintarkastajana huolehti
maan yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tehok
kaasta valvonnasta tilikauden aikana. Val
vontatilintarkastajan on oltava Keskuskaup
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

3 § 
Vakuutusyhtiön tilintarkastajana voi olla 

vain Keskuskauppakamarin tai kauppakama
rin hyväksymä tilintarkastaja. Vähintään yh
den yhtiökokouksen valitseman tilintarkasta
jan on oltava Keskuskauppakamarin hyväk
symä tilintarkastaja. 

Vähintään yhdellä tilintarkastajalla on olta
va asuinpaikka Euroopan talousalueella tai 
tilintarkastajan on oltava 3 momentissa tar
koitettu yhteisö. Tilintarkastajana ei voi olla 
vajaavaltainen, konkurssissa oleva eikä hen
kilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon. 

Tilintarkastajaksi voidaan valita Keskus-

Ehdotus 

muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva 
ehdotus on tehtävä siinä yhtiökokouksessa, 
jossa tilintarkastajat on valittava tai jossa 
asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. 
Jos ehdotusta ovat keskinäisen vakuutusyh
tiön yhtiökokouksessa kannattaneet äänioi
keutetut, joilla on vähintään yksi kolmasosa 
kokouksessa annetuista äänistä tai, vakuu
tusosakeyhtiön yhtiökokouksessa osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kym
menesosa kaikista osakkeista tai yksi kol
masosa kokouksessa edustetuista osakkeista, 
osakas voi kuukauden kuluessa yhtiöko
kouksesta hakea asianomaiselta ministeriöitä 
hyväksytyn alintarkastajan määräämistä. Mi
nisteriön tulee yhtiön hallitusta kuultuaan 
määrätä tilintarkastaja ajaksi, joka kestää 
seuraavana tilikautena pidettävän varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun. 

2§ 
Tilintarkastajan toimikausi on määrättävä 

yhtiöjärjestyksessä. Tilintarkastajan tehtävä 
päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen lo
pussa, joka pidetään hänen toimikauteensa 
sisältyvän viimeisen tilikauden päätyttyä, tai 
jos hänet on valittu tehtäväänsä toistaiseksi, 
silloin kun uusi tilintarkastqja on valittu hä
nen tilalleen. 

3 § 
Vakuutusyhtiön tilintarkastajana voi olla 

vain hyväksytty tilintarkastaja. Vähintään 
yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkas
tajan on oltava Keskuskauppakamarin hy
väksymä tilintarkastaja. 

Yhtiökokouksen on nimettävä yksi tilintar
kastaja valvontatilintarkastajana huolehti
maan yhtiön ki1janpidon ja hallinnon tehok
kaasta valvonnasta tilikauden aikana Y h
tiökokouksen on lisäksi nimettävä yksi tilin
tarkastaja tai varatilintarkastaja valvontatilin
tarkastajan sijaiseksi. V alvontatilintarkastajan 
ja tämän sijaisen on oltava Keskuskauppa
kamarin hyväksymä tilintarkastaja. 

Tilintarkastajalta ja varatilintarkastajalta 
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kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksy
mä tilintarkastusyhteisö. Keskuskauppaka
marin hyväksymään yhteisöön on vastaavasti 
sovellettava, mitä tässä luvussa säädetään 
Keskuskauppakamarin hyväksymästä tilintar
kastajasta ja kauppakamarin hyväksymään 
yhteisöön, mitä säädetään kauppakamarin 
hyväksymästä tilintarkastajasta. Tilintarkasta
jaksi valitun yhteisön on ilmoitettava asian
omaisen vakuutusyhtiön hallitukselle, kenel
lä on päävastuu tilintarkastuksen toimittami
sesta. Tämän henkilön on Keskuskauppaka
marin hyväksymässä yhteisössä oltava Kes
kuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaj a 
ja kauppakamarin hyväksymässä yhteisössä 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. Häneen on sovel
lettava osakeyhtiölain 10 luvun 5 ja 12 § :n 
säännöksiä. 

4 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoituk

sesta määrättävä vakuutusyhtiölle kel
poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja: 

2) jos tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tar
koitettua kelpoisuutta tai jos hän on osa
keyhtiölain 10 luvun 5 §:n 1 tai 2 momentin 
mukaan esteellinen; tai 

3) milloin yhtiöjärjestykseen otettua tilin
tarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta kos
kevaa määräystä on rikottu. 

5 § 
Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölain 10 luvun 

10 § :ssä on tilintarkastuskertomuksesta sää
detty, sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
siitä tarkempia ohjeita. 

6 § 
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen 

toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpi
dosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta taikka 
tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Tätä 
koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsi
teltävä. Jos äänioikeutetut, joilla on vähin
tään yksi kolmasosa kokouksessa edustetusta 
äänimäärästä tai osakkeenomistajat, joilla on 

370060 

Ehdotus 

sekä valvontatilintarkastajaltaja tämän sijai
selta on ennen valintaa saatava päivätty ja 
allekbjoitettu suostumus tehtävään. 

4 § 
Asianomaisen ministeriön on ilmoituksesta 

määrättävä vakuutusyhtiölle kelpoisuusehdot 
täyttävä tilintarkastaja, milloin: 

1) hyväksyttyä tilintarkastajaa ei ole valittu 
tämän lain tai tilintarkastuslain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai 
tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua kelpoi
suutta tai milloin hän ei ole tilintarkastuslain 
23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippuma
ton; tai 

3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkastaji
en lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa 
määräystä on rikottu. 

5 § 
Asianomainen ministeriö voi antaa tarkem

pia määräyksiä vakuutusyhtiön tilintarkas
tuksesta 

6 § 
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen 

toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpi
dosta tietyltä päättyneeitä ajanjaksolta taikka 
tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Tätä 
koskeva ehdotus on tehtävä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, 
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsi
teltävä. Jos keskinäisessä vakuutusyhtiössä 
äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kol
masosa kokouksessa annetuista äänistä, tai 



130 HE 18/1997 vp 

Voimassa oleva laki 

vähintään yksi kymmenesosa kaikista osak
keista, ovat ehdotusta kannattaneet, osakas 
voi kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta 
hakea sosiaali- ja terveysministeriöitä tarkas
tajan määräämistä. 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 3 §:ssä ja 
17 luvun 2 § :ssä sekä osakeyhtiölain 10 lu
vun 5, 8, 12 ja 13 §:ssä, 15 luvun 2 ja 
5-7 §:ssä sekä 16 luvun 4 §:ssä, sovelle
taan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun 
tarkastajaan. 

10 luku 

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 

1 § 
Vakuutusyhtiön tilikautena on kalenteri

vuosi. Yhtiön toiminnan alkaessa tai päätty
essä saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pi
tempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpää
tös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, nii
den liitteet ja toimintakertomuksen sekä 
emoyhtiössä myös konsemitilinpäätöksen. 
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
tytär- tai osakkuusyhtiön tilinpäätöstietoja ei 
kuitenkaan yhdistellä toisen vakuutusyhtiön 
tai muun yhteisön konsemitilinpäätökseen. 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossa on sen 
estämättä, mitä muualla laissa on säädetty, 
noudatettava tämän luvun säännöksiä ja 
sosiaali- ja terveysministeriön antamia 
vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvia 
määräyksiä. 

Ehdotus 

vakuutusosakeyhtiössä osakkeenomistajat, 
joilla on vähintään yksi kymmenesosa kai
kista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouk
sessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta 
kannattaneet, osakas voi kuukauden kuluessa 
yhtiökokouksesta hakea asianomaiselta mi
nisteriöitä tarkastajan määräämistä. Julkises
sa vakuutusosakeyhtiössä, jossa on erilajisia 
osakkeita, sama oikeus on osakkeenomista
jilla, joilla on vähintään yksi kymmenesosa 
jonkin osakelajin kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa kokouksessa edustetuista osakela
jin osakkeista 

Mitä tilintarkastajasta säädetään 3 §:n 1 
momentissa, 17 luvun 2 § :ssä ja tilintarkas
tuslain 10, 15, 21-2 5 ja 44 §:ssä sekä osa
keyhtiölain 15 luvun 5 ja 7 §:ssä ja 16 lu
vun 4 §:ssä, sovelletaan vastaavasti tässä 
pykälässä tarkoitettuun tarkastajaan. 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja 
vastuuvelan kattaminen 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan 
myös osakeyhtiölain 11 luvun 3 ja 6 a §:n, 
9 §:n 1-6 momentin sekä 9 aja 14 §:n 
säännöksiä. Mitä näissä lainkohdissa sääde
tään osakkeista ja osakepääomasta, sovelle
taan soveltuvin osin keskinäisen vakuutusyh
tiön takuuosuuksiin ja takuupääomaan. 

Vakuutusyhtiön kiry"anpidossa ja tilinpää
töksen sekä konsernitilinpäätöksen laadin
nassa on noudatettava kirjanpitolakia 
(655/1973), jollei tämän luvun säännöksistä 
tai niiden perusteella annetuista asian
omaisen ministeriön määräyksistä muuta 
johdu. 

1 a § 
Vakuutusyhtiön tilikautena on kalenteri-
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vuosi. Yhtiön toiminnan alkaessa tai päätty
essä saa tilikausi olla tätä lyhyempi tai pi
dempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

Kultakin tilikaudelta on laadittava tilin
päätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, 
niiden liitteet ja toimintakertomuksen sekä 
emoyhtiössä myös konsernitilinpäätöksen 
Lakisääteistä eläkevakuutusta hmjoittavan 
tytär- tai osakkuusyhteisön tilinpäätöstietoja 
ei kuitenkaan yhdistellä toisen vakuutusyhti
ön tai muun yhteisön konsemitilinpäätök
seen. 

1b§ 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee päi

vätä ja allekiljoittaa tilinpäätös. Jos hallituk
sen jäsen tai toimitusjohtaja on esittänyt 
eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä 
koskeva lausuma liitettävä siihen hänen vaa
timuksestaan. 

Tilinpäätökseen on sisällytettävä tuloslas
kelma ja tase viimeistä edelliseltä tilikaudel
ta Jos tilikauden aikana tuloslaskelman tai 
taseen erittelyä on muutettu, on aikaisem
paan tilinpäätökseen sisältyviä tietoja mah
dollisuuksien mukaan oikaistava niin, että 
niitä voidaan verrata myöhempään tilinpää
tökseen. 

Edellä 1 a §:n 2 momentissa mainitut 
asiakirjat on annettava tilintarkastajille vä
hintään kuukautta ennen varsinaista yhtiöko
kousta 

4 § 

5 § 
Vakuutusyhtiön oma paaoma on taseessa 

jaoteltava sidottuun omaan pääomaan ja va
paaseen omaan pääomaan. Sidottua omaa 
pääomaa ovat vakuutusosakeyhtiössä osake
pääoma, vararahasto ja arvonkorotusrahasto 
sekä keskinäisessä vakuutusyhtiössä takuu
pääoma, pohjarahasto ja arvonkorotusrahas
to. Muut oman pääoman rahastot ovat va
paata oma~ p~~o~aa. ~ili~aud~n voitto _ja 
voitto edelhstlta tthkaustlta tlmmtetaan enk-

Jos edellä tässä pykälässä tarkoitetun ko
rotuksen kohteena on emoyhtiön omistamia 
tytäryhteisön osakkeita tai jäsen- tai yhtiö
osuuksia, tytäryhteisön omistamia emoyhtiön 
osakkeita tai takuuosuuksia on korotusta teh
täessä pidettävä arvottomina 

5 § 
Taseeseen on omana eränä merkittävä 

merkityistä osakkeista, takuuosuuksista ja 
pohjarahastosta maksamatta olevat saamiset. 
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seen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tili
kauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta 
sen vähennyksenä. 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön osak

kailta, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan ovat 
vastuussa yhtiön sitoumuksista, on viipymät
tä taksoitettava lisämaksu, jos syntyneen tap
pion tai muun syyn takia vahinkovakuu
tusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 3 §:n mukainen takuumäärä, jos 
henkivakuutusyhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 5 §:n tai 6 a §:n 2 mo
mentin mukainen takuumäärä, jos vakuu
tusyhtiön oma pääoma ei täytä 11 luvun 
6 §:n tai 6 a §:n 3 momentin mukaista vä
himmäismäärävaatimusta tai, jos selvitys- tai 
konkurssitilassa olevan yhtiön omaisuus ei 
riitä velkojen maksamiseen, ja tällöin vähin
tään niin suuri määrä kuin näiden tarkoitus
ten saavuttamiseksi tarvitaan. Jos osakkaiden 
vastuu yhtiöjärjestyksessä on rajoitettu, tak
soitus on kuitenkin sovitettava sen mukaan. 

8 § 
Jos taseeseen sisältyy rahalainoja vakuu

tusyhtiön tai vakuutusyhtiön konserniin kuu
luvan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvos
ton jäsenille taikka toimitusjohtajalle, on 
taseen liitteenä erikseen ilmoitettava niiden 
yhteismäärä, mikäli se ylittää sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistaman määrän. Mitä 
tässä momentissa on sanottu, on voimassa 
myös rahalainoista vakuutusyhtiön konser-

Ehdotus 

Vakuutusyhtiön oma paaoma on taseessa 
jaoteltava sidottuun omaan pääomaan ja va
paaseen omaan pääomaan. Pääomalaina 
merkitään taseeseen omana eränään siten 
kuin asianomainen ministeriö tarkemmin 
määrää. 

Sidottua omaa pääomaa ovat vakuu
tusosakeyhtiössä osakepääoma, ylikurssira
hasto, vararahasto ja arvonkorotusrahasto 
sekä keskinäisessä vakuutusyhtiössä takuu
pääoma, ylikurssirahasto, pohjarahasto ja 
arvonkorotusrahasto. Muut rahastot ovat va
paata omaa pääomaa. Tilikauden voitto ja 
voitto edellisiltä tilikausilta ilmoitetaan erik
seen vapaan oman pääoman lisäyksenä, tili
kauden tappio ja tappio edellisiltä tilikausilta 
sen vähennyksenä. 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vahinkovakuutusyh

tiön vakuutuksenottqfaosakkailta, jotka yh
tiöjärjestyksen mukaan ovat vastuussa yhtiön 
velvoitteista, on viipymättä taksoitettava li
sämaksu, jos syntyneen tappion tai muun 
syyn takia yhtiön toimintapääoma on pie
nempi kuin 11 luvun 3 § :n mukainen takuu
määrä, jos yhtiön oma pääoma ei täytä 11 
luvun 6 §:n mukaista vähimmäismäärävaa
timusta tai jos selvitys- tai konkurssitilassa 
olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen 
maksamiseen. Lisämaksun on oltava vähin
tään niin suuri kuin näiden tarkoitusten saa
vuttamiseksi tarvitaan ja enintään niin suuri 
kuin 3 luvun 1 §:ssä säädetään. 

8 § 
Taseessa tai sen liitteenä on erikseen il

moitettava 12 luvun 5 §:n 1 momentissa tar
koitettujen rahalainojen yhteismäärä siten 
kuin asianomainen ministeriö tarkemmin 
määrää. 
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niin kuuluvan yhtiön muille osakkeenomis
tajille kuin vakuutusyhtiölle ja tytäryhtiöille. 
Ministeriö antaa tarkemmat määräykset tässä 
momentissa tarkoitetuista rahalainoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin henki
löihin on rinnastettava tällaisen henkilön 
aviopuoliso, veli ja sisar sekä se, joka on 
häneen suoraan ylenevässä tai alenevassa 
sukulaisuus- tai lankoussuhteessa taikka sel
laisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä 
on naimisissa toisen veljen tai sisaren kans
sa. 

9 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 

liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 
1) vakuutusyhtiön omistamat toisten yhti

öiden osakkeet tai vastaavat osuudet on il
moitettava sen mukaan eriteltyinä kuin sosi
aali- ja terveysministeriö määrää; 

2) jos vakuutusyhtiöllä on erilaisia osak
keita tai takuuosuuksia, on osakepääoma tai 
takuupääoma jaoteltava osake- tai takuupää
omalajeittain. Niin ikään on ilmoitettava va
kuutusyhtiön hallussa olevien omien osak
keiden tai takuuosuuksien lukumäärä sekä 
niiden nimellisarvo; 

3) jos tilikauden poistot määriltään ja pe
rusteiltaan huomattavasti eroavat edellisen 
tilinpäätöksen poistoista, on siitä annettava 
perusteltu selostus. Muutoinkin on annettava 
selostus sellaisista tilikauden tulokseen sisäl
tyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka merkittä
vällä tavalla vaikuttavat tuloksen vertailukel
poisuuteen edellisen tilinpäätöksen kanssa, 
tai jotka muulla tavoin ovat merkitykseltään 
huomattavia; ja 

4) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenten taikka toimitusjohtajan 
osalta heidän näistä tehtävistään syntyvät tai 
tehdyt eläkesitoumukset, heille myönnetyt 
lainat yhteismäärinä ja olennaiset tiedot lai
nojen ehdoista ja takaisinmaksusta. 

Ehdotus 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös rahalainoja sille, jolla osakkeen tai ta
kuuosuuden omistuksen, optio-oikeuden tai 
vaihtovelkakirjan nojalla on tai voi olla vä
hintään 10 prosenttia osakkeista, takuu
osuuksista tai osakkeiden tai takuuosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
omistus tai äänivalta vakuutusyhtiön kanssa 
samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä, 
jos näiden rahalainojen yhteismäärä ylittää 
ministeriön määräämän rajan. 

9 § 
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden 
liitteenä on annettava seuraavat tiedot: 

1) vakuutusyhtiön omistamat toisten yh
teisöjen osakkeet tai vastaavat osuudet on il
moitettava sen mukaan eriteltyinä kuin asi
anomainen ministeriö määrää; 

2) vakuutusyhtiön osake- tai takuupääoma 
jaoteltuna osake- tai takuuosuuslajeittain ja 
osake- tai takuuosuuslajia koskevat yhtiöjär
jestyksen pääasialliset määräykset; 

3) pääomalainasta velkoja tai lainansaaja, 
pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksetta
vaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai 
muu hyvitys sen mukaan kuin ministeriö 
määrää; 

4) vakuutusyhtiön antamiin optio- oikeuk
siin ja vaihtovelkakiljoihin perustuvan uus
merkinnän aika ja ehdot sekä niiden nojalla 
merkittävistä osakkeista tai takuuosuuksista 
osake- tai takuuosuus laji, lukumäärä ja yh
teenlaskettu nimellisarvo; 

5) hallituksen voimassa olevat uusmerkin
tää, optio-oikeuksien antamista ja vaihtovel
kakirjalainan ottamista koskevat valtuutuk
set; 

6) perusteltu selostus, jos tilikauden pois
tot määriltään ja perusteiltaan olennaisesti 
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eroavat edellisen tilinpäätöksen poistoista; 
7) selostus sellaisista tilikauden tulokseen 

sisältyvistä tuotto- ja kulueristä, jotka olen
naisesti vaikuttavat mahdollisuuteen vertailla 
tulosta edellisen tilikauden tulokseen tai ovat 
muuten olennaisia; 

8) vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja 
hallituksen jäsenen sekä toimitusjohtajan 
hyväksi annetut eläkesitoumukset; 

9) vakuutusyhtiön palveluksessa tilikauden 
aikana olleiden henkilöiden keskimääräinen 
lukumäärä; sekä 

JO) kirjanpitolain 21 §:n 2 kohdan perus
teella ilmoitettavista henkilöstökuluista halli
tukselle, hallintoneuvostolle ja toim itusjohta
jalle suoritettava määrä sekä lisäksi hallituk
selle ja toimitusjohtajalle suoritettavat osa
palkkiot erikseen. 

10 § 
Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 

liitettävä rahoituslaskelma ja emoyhtiössä 
myös konsernin rahoituslaskelma. Rahoitus
laskelmassa on annettava selvitys varojen 
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 
aikana. 

Jos vakuutusyhtiö tilikauden aikana on va
kuutuskannan siirron nojalla vastaanottanut 
toisen vakuutusyhtiön varoja ja velkoja, on 
siitä lisäksi annettava toimintakertomuksessa 
selostus. 

11§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 

ohjeita ja lausuntoja tämän luvun säännösten 
soveltamisesta. 

Vakuutusyhtiön toimintakertomukseen on 
liitettävä rahoituslaskelma ja emoyhtiössä, 
jos se laatii konsernitilinpäätöksen, myös 
konsernin rahoituslaskelma. Rahoituslas
kelmassa on annettava selvitys varojen han
kinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Jos vakuutusyhtiö tilikauden aikana on va
kuutuskannan luovutuksen perusteella vas
taanottanut varoja ja velkoja tai luovuttanut 
omia varojalz·a velkoja tai vastuun siirtämi
sen perustee la vastaanottanut varoja tai vel
koja, on siitä lisäksi annettava toimintakerto
muksessa selostus. 

11 § 
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on so

veltuvin osin noudatettava 1 b, 5, 8 ja 9 §:n 
sekä osakeyhtiölain II luvun 6 a §:n ja 
JO §:n 2 momentin säännöksiä 

12 § 
Emoyhtiön toimintakertomuksessa on kon

sernista annettava JO §:n 2 momentissa sekä 
osakeyhtiölain II luvun 9 §:n 1 ja 2 mo
mentissa ja 9 a §:ssä tarkoitetut selvitykset. 
Lisäksi on ilmoitettava se määrä, joka kon
sernin vapaasta omasta pääomasta konserniin 
kuuluvien yhtiöiden on yhtiöjärjestyksen 
mukaan siirrettävä sidottuun omaan pää
omaan. 

Tytäryhtiön toimintakertomuksessa on il
moitettava emoyhtiön nimi. 
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13 § 
Julkiseen vakuutusyhtiöön, jota ei koske 

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n sään
nös, sovelletaan osakeyhtiölain 11 luvun 
12 §:n säännöksiä osavuosikatsauksesta ja 
vuosikatsauksesta. 

14§ 
Asianomainen ministeriö voi antaa vakuu

tustoiminnan erityisluonteesta johtuvia mää
räyksiä vakuutusyhtiön kiljanpidosta, tilin
päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja osa
vuosikatsauksesta sekä määräyksiä tämän lu
vun kirjanpitoa, tilinpäätöstä, konsernitilin
päätöstä ja osavuosikatsausta koskevien 
säännösten soveltamisesta. 

II luku 

Toimintapääoma 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta va
kuutusyhtiön takuumäärästä. Sosiaali- ja ter
veysministeriön määräämin ehdoin omaan 
pääomaan rinnastetaan tätä pykälää sovellet
taessa vakuutusyhtiön ottama laina, jolla on 
huonompi etuoikeus kuin vakuutusyhtiön 
muilla sitoumuksilla. 

6 § 
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 3 ja 5 §:n mukaisesta va
kuutusyhtiön takuumäärästä. Omaan pää
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovelletta
essa vakuutusyhtiön ottama pääoma/aina. 

12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

1 § 
Yhtiön varoja saadaan jakaa osakkaille 

vain sen mukaisesti kuin tässä laissa sääde
tään voitonjaosta, osakepääoman tai varara
haston alentamisen yhteydessä suoritettavista 
maksuista ja varojen jaosta yhtiön purkau
tuessa. Voitonjaoksi ei katsota sellaista lisä
etujen antamista, mikä suoritetaan laskupe
rusteiden mukaisesti 13 luvun tai työnteki
jäin eläkelain 12 a §:n 2 momentin säännök
siä noudattaen. 

1 § 
Vakuutusyhtiön varoja saadaan jakaa osak

kaille vain sen mukaisesti kuin tässä laissa 
säädetään: 

1) voitonjaosta; 
2) varojen jaosta osakepääoman, ylikurs

sirahaston tai vararahaston alentamisen tai 
takuupääoman takaisinmaksamisen yhteydes
sä· 

J) omien tai emoyhtiön osakkeiden tai ta
kuuosuuksien hankkimisesta ja pantiksi otta
misesta; sekä 

4) varojen jaosta yhtiön purkautuessa, su
lautuessa tai jakautuessa. 

Voitonjaoksi ei katsota sellaista lisäetujen 
antamista, joka suoritetaan laskuperusteiden 
mukaisesti 13 luvun tai työntekijäin eläke-
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2 § 
Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 1 momen

tissa ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu voi
tonjako on kielletty, jos vakuutusyhtiön oma 
pääoma alittaa 11 luvun 6 §:n 1 momentissa 
tai 6 a §:n 3 momentissa säädetyn vähim
mäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin 
rinnasteta 11 luvun 6 §:n 1 momentissa ja 
6 a §:n 3 momentissa tarkoitettua vakuu
tusyhtiön ottamaa lainaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty myös, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja. Jos lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toiminta
pääoma on suurempi kuin edellä tarkoitettu 
vakavaraisuusraja mutta pienempi kuin sen 
kaksinkertainen määrä, voitonjakoa on rajoi
tettava siten kuin sosiaali- ja terveysministe
riö tarkemmin määrää. 

Osakeyhtiölain 12 luvun 2 §:n 2 momentin 
mukaista yhteismäärää laskettaessa huomi
oon ei oteta 10 luvun 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua lakisääteistä eläkevakuutusta har
joittavaa vakuutusyhtiötä. 

Ehdotus 

lain (395/I96I) 12 a §:n 2 momentin sään
nöksiä noudattaen. 

Varoja ei saa jakaa eikä 5 §:ssä tarkoitet
tua lainaa, vakuutta tai siinä tarkoitettuja 
varoja antaa ennen yhtiön rekisteröintiä 

2 § 
Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päätty

neeitä tilikaudelta vahvistetun taseen mukai
sen voiton ja yhtiön muun vapaan oman 
pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen 
osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokel
vottomilla erillä, jotka ovat: 

I) taseeseen aktivoituja perustamismenoja 
vastaava määrä; 

2) osakeyhtiölain II luvun 6 a §:ssä tar
koitettu omien ja emoyhtiön osakkeiden han
kintameno sekä omien tai emoyhtiön takuu
osuuksien vastaava hankintameno; sekä 

3) määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan 
on siirrettävä vararahastoon tai muutoin jä
tettävä jakamatta. 
Osake- tai takuupääoman alentamiseen 
perustuvan voitonjakoa koskevan kiellon 
osalta noudatetaan, mitä osakeyhtiölain 6 
luvun 4 §:n 3 momentissa säädetään. Pää
omalainalle maksettavasta korosta tai muusta 
hyvityksestä johtuvasta voitonjaon rajoituk
sesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvun 
I §:ssä. 

Emoyhtiön voittona ei kuitenkaan saa ja
kaa määrää, joka ylittää viimeksi kuluneelta 
tilikaudelta vahvistetun konsernitaseen mu
kaisen voiton ja konsernin muun vapaan 
oman pääoman yhteismäärän vähennettynä 
konsernitaseen osoittamalla tappiolla, I mo
mentissa tarkoitetuilla muilla jakokelvotto
milla erillä, 2 momentissa tarkoitetuilla erillä 
sekä määrällä, jolla konserniin kuuluvien yh
teisöjen tilinpäätöksissä tehdyt, kiljanpitolain 
I7 §:ssä tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen 
ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus 
on konsernitilinpäätöksessä merkitty vapaa
seen omaan pääomaan. 

Edellä I momentissa sekä 2 b §:n 2 mo
mentissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 
luvun 6 §:n 1 momentissa tai 6 a §:n 3 mo
mentissa säädetyn vähimmäismäärän. Omaan 
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Ehdotus 

paaomaan ei tällöin rinnasteta vakuutusyh
tiön ottamaa pääomalainaa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön voitonjako on kielletty myös, 
jos sen toimintapääoma on pienempi kuin 11 
luvun 6 a §:n 1 momentin mukainen vaka
varaisuusraja. Jos lakisääteistä eläkevakuu
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön toi
mintapääoma on suurempi kuin edellä tar
koitettu vakavaraisuusraja mutta pienempi 
kuin sen kaksinkertainen määrä, voitonjakoa 
on rajoitettava siten kuin asianomainen mi
nisteriö tarkemmin määrää. 

Edellä 3 momentin mukaista yhteismäärää 
laskettaessa huomioon ei oteta 1 0 luvun 
1 a §:n 2 momentissa tarkoitettua lakisää
teistä eläkevakuutusta harjoittavaa vakuu
tusyhtiötä. 

2a§ 
Vakuutusosakeyhtiön vararahastoon ja yli

kurssirahastoon sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 12 luvun 3 ja 3 a §:ssä säädetään, 
jollei tämän lain 5 luvun säännöksistä muu
ta johdu. Asianomaisen ministeriön suostu
muksen hakemiseen vararahaston tai ylikurs
sirahaston alentamiselle sovelletaan soveltu
vin osin 5 luvun 4 §:n säännöstä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön ylikurssirahas
toon sovelletaan soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 12 luvun 3 a §:n 1 momentissa 
säädetään. Keskinäisen vakuutusyhtiön yli
kurssirahastoa saadaan alentaa yhtiökokouk
sen päätöksellä vain vahvistetun taseen 
osoittaman tappion kattamiseksi, jollei tap
piota voida kattaa vapaalla omalla pääomal
la. 

2b§ 
V aitanjaosta päättää yhtiökokous. Y h

tiökokous saa päättää jaettavaksi hallituksen 
ehdottamaa tai hyväksymää määrää enem
män vain sikäli kuin se on 2 momentin tai 
yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen. 

Jos vakuutusosakeyhtiössä osakkeenomis
tajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa 
taikka yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi 
osa kaikista osakkeista, varsinaisessa yh
tiökokouksessa ennen voiton käyttämistä 
koskevan päätöksen tekoa sitä vaativat, voit
tona on jaettava vähintään puolet siitä, mitä 
tilikauden voitosta jää jäljelle sen jälkeen, 
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3 § 
Jos yhtiön varoja on jaettu osakkaille va

kuutusta koskevien perusteiden vastaisesti, 
on myös soveltuvin osin noudatettava, mitä 
osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. 

5 § 
Rahalainan antaminen vakuutusyhtiön tai 

vakuutusyhtiön konserniin kuuluvan yhtiön 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle 
taikka toimitusjohtajalle samoin kuin vakuu
den antaminen heidän velvoitteistaan on sal
littu vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta 
vahvistetun taseen osoittaman vapaan oman 
pääoman puitteissa ja edellyttäen, että lainal
la tai vakuudella on takaus, jonka on antanut 
ETA-valtiossa toimiluvan saanut talletus
pankki, tai muu turvaava vakuus. Sama kos
kee lainan tai vakuuden antamista edellä 
mainitun henkilön aviopuolisolle, veljelle tai 
sisarelle taikka sille, joka on tällaiseen hen
kilöön suoraan ylenevässä tai alenevassa 
sukulaisuus- tai laukaussuhteessa taikka sel
laisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä 
on naimisissa toisen veljen tai sisaren kans
sa. 

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen mer
kittävä jokainen 1 momentin perusteella an
nettu laina tai vakuus. Merkinnästä tulee 
käydä ilmi lainan tai vakuuden ehdot sekä 
velallisen antamat vakuudet. 

Ehdotus 

kun siitä on vähennetty määrä, joka yhtiöjär
jestyksen mukaan on siirrettävä vararahas
toon tai muutoin jätettävä jakamatta sekä 
muut 2 §:ssä tarkoitetut määrät siltä osin 
kuin nämä ylittävät vapaat rahastot, ylikurs
sirahaston ja vararahaston. Voitonjako ei 
kuitenkaan saa ylittää 2 §:ssä säätiettyä voi
tonjakokelpoisten varojen määrää eikä osak
keenomistaja voi vaatia voittona jaettavaksi 
enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön 
omasta pääomasta. 

Mitä 2 momentissa säädetään taseen osoit
taman voiton jakamisesta, sovelletaan emo
yhtiössä vastaavasti konsernitaseen mukai
seen voittoon. 

3 § 
Jos vakuutusyhtiön varoja on jaettu osak

kaille vastoin tämän lain säännöksiä taivas
toin vakuutusta koskevia perusteita, on so
veltuvin osin noudatettava, mitä osakeyhtiö
lain 12 luvun 5 §:ssä säädetään. Sanotun 
pykälän 2 momentissa tarkoitetun yhteisvas
tuun osalta noudatetaan myös, mitä tämän 
lain 17 luvun 1 §:ssä säädetään. 

5§ 
Vakuutusyhtiö saa antaa rahalainan osa

keyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetuille henkilöille vain 
2 §:ssä tarkoitettujen voitonjakokelpoisten 
varojen rajoissa ja edellyttäen, että lainalla 
on takaus, jonka on antanut ETA-valtiossa 
toimiluvan saanut talletuspankki, tai muu 
turvaava vakuus. Sama koskee rahalainan 
antamista edellä tarkoitetun henkilön avio
puolisolle tai häneen avioliitonomaisessa 
suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja 
hänen aviopuolisonsa tai häneen aviolii
tonomaisessa suhteessa olevan henkilön 
etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle 
sukulaiselle sekä näiden henkilöiden avio
puolisoille tai heihin avioliitonomaisessa 
suhteessa oleville henkilöille. 

Vakuutusyhtiö ei saa antaa rahalainaa tai 
muita yhtiön varoja käytettäväksi siihen tar
koitukseen, että varojen saqja tai tämän osa
keyhtiölain 1 luvun 4 §n mukaiseen lähipii
riin kuuluva hankkisi varoilla yhtiön tai sa
maan konserniin kuuluvan toisen yhteisön 
osakkeita, takuuosuuksia, jäsenosuuksia tai 
yhtiöosuuksia. 

Hallituksen pöytäkirjaan tai tase-erittelyi-
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hin sisällytettävään luetteloon on erikseen 
merkittävä jokainen 1 momentissa tarkoitettu 
laina. Merkinnästä on käytävä ilmi velallisen 
nimi, lainan ehdot ja annetut vakuudet. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel
leta sellaisen rahalainan antamiseen, josta 
säädetään henkilöstörahastolain (814/1989) 
23 §:ssä. Tällaisen rahalainan saa kuitenkin 
antaa vain 2 §:ssä tarkoitettujen voitonjako
kelpoisten varojen rajoissa. 

Mitä tässä pykälässä säädetään rahalainen 
antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden 
antamista pykälässä tarkoitetun henkilön vel
voitteesta. 

5a§ 
Jos vakuutusyhtiö on antanut rahalainan tai 

varoja käytettäväksi vastoin 5 §:n säännök
siä, noudatetaan soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 12 luvun 5 §:ssäja tämän luvun 
3 §:ssä säädetään. 

Sellaisen henkilön, jonka velvoitteesta va
kuutusyhtiö on antanut vakuuden vastoin 
5 §:n säännöksiä, on huolehdittava siitä, että 
vakuus heti vapautetaan, tai korvattava yh
tiölle vakuuden arvo. Korvattavalle määrälle 
on maksettava osakeyhtiölain 12 luvun 5 §:n 
1 momentissa tarkoitettu korko. Vajauksen 
täyttämiseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 
12luvun 5 §:n 2 momentissa ja tämän luvun 
3 §:ssä säädetään. 

Jos yhtiön 2 §:ssä tarkoitetut voitonjako
kelpoiset varat ovat vähentyneet siten, että 
yhtiö ei saisi 5 §:n mukaan antaa rahalainaa 
tai vakuutta, yhtiön on perittävä rahalainoja 
tai vakuuksia takaisin siltä osin kuin niiden 
yhteenlaskettu määrä ylittää yhtiön voitonja
kokelpoisten varojen määrän. 

14 luku 

Vakuutusyhtiöiden valvonta 

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. 

4 § 
Asianomaisella ministeriöllä on oikeus 

tarkastaa vakuutusyhtiön ja sen tytäryhteisön 
liikettä ja muuta toimintaa. Ministeriöllä on 
oikeus suorittaa tarkastuksia vakuutusyhtiön 
tiloissa sekä osallistua niihin kokouksiin, 
joissa päätösvaltaa vakuutusyhtiöasioissa 
käytetään, ei kuitenkaan päätöksentekoon. 
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10 § 
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin 

3-6 §:ssä tai 7 luvun 4 §:ssä taikka 15 lu
vun 2 §:ssä olevan säännöksen nojalla, voi
daan panna täytäntöön valituksesta huolimat
ta. 

Ehdotus 

10 § 
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin 

3-6 § :ssä tai 7 luvun 4 § :ssä taikka 15 lu
vun 2, 3, 11 tai 21 §:ssä olevan säännöksen 
nojalla, voidaan panna täytäntöön valitukses
ta huolimatta. 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

Vakuutusyhtiön yhtiökokouksen päätös 
yhtiön asettamisesta selvitystilaan ja sen pur
kamisesta 2 momentin tarkoittamassa tilan
teessa on pätevä, jos osakkaat, joilla on 
enemmän kuin puolet edustetusta äänimää
rästä, ovat sitä kannattaneet tai, äänten men
nessä tasan, jos puheenjohtaja on siihen yh
tynyt. Muussa tapauksessa on päätös pätevä 
vain, jos sitä ovat kannattaneet ne, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa tai yhtiöjärjes
tyksessä määrätty suurempi osa kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä. 

1 § 

Vakuutusyhtiön yhtiökokouksen päätös yh
tiön asettamisesta selvitystilaan ja sen pur
kamisesta 2 momentissa tarkoitetussa tilan
teessa on pätevä, jos osakkaat, joilla on 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä, 
ovat sitä kannattaneet tai, äänten mennessä 
tasan, jos puheenjohtaja on siihen yhtynyt. 
Muussa tapauksessa on päätös pätevä vain, 
jos sitä ovat kannattaneet ne, joilla on vähin
tään kaksi kolmasosaa tai yhtiöjärjestyksessä 
määrätty suurempi osa kokouksessa anne
tuista äänistä ja vakuutusosakeyhtiössä vä
hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä 
ja kokouksessa edustetuista osakkeista. V ii
meksi sanotussa tapauksessa, jos vakuu
tusosakeyhtiössä on erilajisia äänioikeuden 
tuottavia osakkeita, päätökseen vaaditaan 
lisäksi niiden osakkeenomistajien kannatus, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kunkin 
osakelajin kokouksessa edustetuista osak
keista. 

Kutsussa selvitystilaan asettamista käsitte
levään yhtiökokoukseen on mainittava pää
tösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Ehdotus 
liitteineen on pidettävä vakuutusyhtiön pää
konttorissa osakkaiden nähtävinä vähintään 
viikon ajan ennen yhtiökokousta ja viipy
mättä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyy
tää, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouk
sessa. Jos ehdotetaan yhtiön asettamista sel
vitystilaan ja sen purkamista 3 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa, kokouskutsu on 
toimitettava kuitenkin viimeistään kuukautta 
ennen yhtiökokousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua viimeistä ilmoittau
tum ispäivää, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
määrätty pitempää aikaa. 



HE 18/1997 vp 141 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei vakuutusyhtiö täytä 1 momen
tissa mainittuja, toimintapääomalle tai omal
le pääomalle 11 luvussa asetettuja vaatimuk
sia, on pidettävä yhtiökokous kahden kuu
kauden kuluessa siitä, kun tilintarkastajat 
ovat antaneet lausuntonsa. Kutsusta yhtiöko
koukseen on hallituksen annettava tieto sosi
aali- ja terveysministeriölle. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös 
osoittaa, ettei vakuutusyhtiö täytä 1 momen
tissa mainittuja, toimintapääomalle tai omal
le pääomalle 11 luvussa asetettuja vaatimuk
sia, on pidettävä yhtiökokous kahden kuu
kauden kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. 
Kutsusta yhtiökokoukseen on hallituksen 
annettava tieto asianomaiselle ministeriölle. 

Hallituksen päätösehdotukseen on liitettävä 
tässä pykälässä tarkoitettu tilinpäätös ja sitä 
koskeva tilintarkastajan lausunto. 

3 § 

Kun ministeriö määrää yhtiön selvitysti
laan ja purettavaksi, on sen samalla määrät
tävä yksi tai useampia selvitysmiehiä. Sa
moin on meneteltävä toimiluvan peruutta
mista koskevan päätöksen saatua lainvoi
man. 

4 § 
Selvitystilassa olevan yhtiön yhtiökokouk

seen on sovellettava tämän lain yhtiökokous
ta koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun 
säännöksistä muuta johdu. 

5 § 
Kun yhtiö on asetettu selvitystilaan, halli

tuksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä 
laadittava tilinpäätös siltä selvitystilaa edel
tävältä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole 
esitetty yhtiökokouksessa. Tämä tilinpäätös 
on mahdollisimman pian esitettävä yhtiöko
kouksessa. Soveltuvin osin on noudatettava, 
mitä edellä on säädetty tilinpäätöksestä ja ti
lintarkastuskertomuksesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikau
delta annettava erillinen tilinpäätös. 

Kun ministeriö määrää yhtiön selvitysti
laan ja purettavaksi, on sen samalla määrät
tävä yksi tai useampi selvitysmies. Samoin 
on meneteltävä, kun yhtiön toimilupa on pe
ruutettu. 

4 § 
Selvitystilassa olevan yhtiön yhtiökokouk

seen sovelletaan tämän lain yhtiökokousta 
koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun 
säännöksistä muuta johdu. Jos se on tarpeen 
selvitystilan lopettamiseksi ja toiminnan jat
kamiseksi, yhtiökokous voi päättää myös 
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepää
oman korottamisesta, optio-oikeuksien anta
misesta sekä vaihtovelkakirjalainan ja pää
omalainan ottamisesta tämän lain säännöksiä 
noudattaen. 

5 § 
Kun yhtiö on asetettu selvitystilaan, halli

tuksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä 
laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta, jolta ti
linpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouk
sessa. Tämä tilinpäätös on mahdollisimman 
pian esitettävä yhtiökokouksessa. Soveltuvin 
osin on noudatettava, mitä edellä säädetään 
tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää 
myös edellisen tilikauden, on tältä tilikau
delta annettava erillinen tilinpäätös ja kon-
semitilinpäätös. 
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8 § 
Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili

kaudelta tilinpäätös, joka on esitettävä kol
men kuukauden kuluessa sen päättymisestä 
varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. 
Mitä tässä laissa on säädetty hallituksen esi
tyksestä voittoa tai tappiota koskeviksi toi
menpiteiksi, ei sovelleta näihin tilinpäätök
siin. Jollei selvitystilaa ole kahden vuoden 
kuluessa saatettu loppuun, on heidän samalla 
ilmoitettava, mistä syystä se on viivästynyt. 

Ehdotus 

8 § 
Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili

kaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, 
joka on esitettävä kolmen kuukauden kulues
sa sen päättymisestä varsinaisen yhtiöko
kouksen hyväksyttäväksi. Mitä tässä laissa 
säädetään hallituksen esityksestä voittoa tai 
tappiota koskeviksi toimenpiteiksi, ei sovel
leta näihin tilinpäätöksiin. Jollei selvitystilaa 
ole kahden vuoden kuluessa saatettu lop
puun, on selvitysmiesten samalla ilmoitetta
va, mistä syystä se on viivästynyt. 

10 § 

Edellä 10 luvun 3 §:n 2 momentissa ja 
3 a §:ssä tarkoitettu omaisuus kuuluu erityi
seen selvityspesään. Siihen on viipymättä 
siirrettävä niin suuri määrä yhtiön muuta 
omaisuutta, että erityisen selvityspesän 
omaisuus vastaa 1 momentissa tarkoitettua 
vastuuvelkaa ja arvioituja selvityskustannuk
sia. Erityiselle selvityspesälle siirtyvät hen
kivakuutuksista, henkivakuutusluokan 1 ala
kohdassa c tarkoitettuja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi otettuja lisävakuutuksia 
lukuun ottamatta, ja kymmentä vuotta pi
demmäksi ajaksi myönnetyistä vahinkova
kuutuksista Vakuutuksenantajalie johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet, kunnes vakuutus
ten osalta on menetelty niin kuin 
12-14 §:ssä säädetään Jollei omaisuus tä
hän riitä, on henkilövakuutukseen ja henki
lövahinkoon perustuvilla saamisilla etuoi
keus muiden edellä. 

12 § 
Erityisen selvityspesän hallinnon tulee pyr

kiä niin pian kuin mahdollista yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön kanssa aikaansaa
maan sopimus vakuutuskannan luovuttami
sesta 16 luvun 3 §:n mukaisesti. 

Jos on perusteltua aihetta otaksua, että eri
tyisen selvityspesän varat eivät riitä vakuu
tussopimuksista aiheutuvan vastuun kattami
seen, erityisen selvityspesän hallinto voi teh
dä toisen vakuutusyhtiön kanssa sopimuksen 

Edellä 10 luvun 3 §:n 5 ja 6 momentissa 
sekä 3 a § :ssä tarkoitettu omaisuus kuuluu 
erityiseen selvityspesään. Siihen on viipy
mättä siirrettävä niin suuri määrä yhtiön 
muuta omaisuutta, että erityisen selvitys
pesän omaisuus vastaa 1 momentissa tarkoi
tettua vastuuvelkaa ja arvioituja selvityskus
tannuksia. Erityiselle selvityspesälle siirtyvät 
henkivakuutuksista, henkivakuutusluokan 1 
alakohdassa c tarkoitettuja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi otettuja lisävakuutuksia 
lukuun ottamatta, ja kymmentä vuotta pi
demmäksi ajaksi myönnetyistä vahinkova
kuutuksista Vakuutuksenantajalie johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet, kunnes vakuutus
ten osalta on menetelty niin kuin 
12-14 §:ssä säädetään. Jollei omaisuus tä
hän riitä, on henkilövakuutukseen ja henki
lövahinkoon perustuvilla saamisilla etuoi
keus muiden edellä. 

12 § 
Erityisen selvityspesän hallinnon tulee pyr

kiä niin pian kuin mahdollista yhden tai 
useamman vakuutusyhtiön kanssa aikaansaa
maan suunnitelma vakuutuskannan luovutta
misesta 16 a luvun säännösten mukaisesti. 

Jos on perusteltua aihetta otaksua, että eri
tyisen selvityspesän varat eivät riitä vakuu
tussopimuksista aiheutuvan vastuun kattami
seen, erityisen selvityspesän hallinto voi teh
dä toisen vakuutusyhtiön kanssa suunnitel-



HE 18/1997 vp 143 

Voimassa oleva laki 

erityisen selvityspesän vakuutuskannan tai 
sen osan luovuttamisesta siten, että vakuu
tukset jatkuvat vastaanottavassa vakuutusyh
tiössä erityisin ehdoin tai rajoituksin. Ennen 
sopimuksen tekemistä erityisen selvityspesän 
hallinnon on varattava aiottua sopimusta 
vastustavalle vakuutuksenottajalle mahdolli
suus jättää hänen vakuutuksensa kannan
luovutuksen ulkopuolelle, jolloin vakuutuk
senottajalla on oikeus hänen vakuutuksensa 
lakattua saada vakuutukselle kuuluva osuus 
erityisen selvityspesän varoista siten kuin 
14 § :ssä säädetään. 

13§ 
Jollei sopimusta vakuutuskannan luovutta

misesta ole saatu aikaan, tulee sosiaali- ja 
terveysministeriön, jos se katsoo siihen ole
van aihetta, yhden vuoden kuluessa selvitys
tilan alkamisesta viralliseen lehteen pannulla 
kuulutuksella kutsua vakuutuksenottajat ja 
ne, joilla sattuneen vakuutustapahtuman joh
dosta on oikeus vakuutuskorvaukseen, ko
koukseen neuvottelemaan ja päättämään kes
kinäisen vakuutusyhtiön perustamisesta yhti
ön liikkeen jatkamiseksi. Kutsusta on annet
tava osakkaille tieto yhtiöjärjestyksessä mää
rätyllä tavalla. 

14 § 
Jos sopimusta vakuutuskannan luovuttami

sesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yhtiötä
kään ole perustettu yhden vuoden kuluessa 
selvitystilan alkamisesta, ministeriö voi mää
rätä ajankohdan, jolloin muut kuin liikenne
vakuutuslain, potilasvahinkolain ja tapatur
mavakuutuslain mukaiset vakuutukset lak
kaavat olemasta voimassa, sekä ajankohdan, 
jolloin mainittujen lakien mukaisten vakuu
tusten vakuutuskanta ja sitä vastaava omai
suus siirretään erityisestä selvityspesästä lii
kennevakuutuskeskuksen, potilasvahinkova
kuutusyhdistyksen ja Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton hallinnoitavaksi. V akuutuskan
nan ja sitä vastaavan omaisuuden siirtämi
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 16 
luvun 3 §:n 1-3 momentissa säädetään va
kuutuskannan luovuttamisesta. Sen estämät
tä, mitä 15 luvun 10 § :ssä säädetään, 10 lu
vun 2 §:ssä mainittua yhteistakuuerää vas
taava suhteellinen osuus vastuuvelan kattee
na olevasta omaisuudesta on kuitenkin käy
tettävä ensisijaisesti kyseisten lakien perus-

Ehdotus 

man erityisen selvityspesän vakuutuskannan 
tai sen osan luovuttamisesta siten, että va
kuutukset jatkuvat vastaanottavassa vakuu
tusyhtiössä erityisin ehdoin tai rajoituksin. 
Ennen suunnitelman tekemistä erityisen sel
vityspesän hallinnon on varattava aiottua 
suunnitelmaa vastustavalle vakuutuksenotta
jalle mahdollisuus jättää hänen vakuutuksen
sa kannanluovutuksen ulkopuolelle, jolloin 
vakuutuksenottajalla on oikeus hänen vakuu
tuksensa lakattua saada vakuutukselle kuulu
va osuus erityisen selvityspesän varoista si
ten kuin 14 §:ssä säädetään. 

13§ 
Jollei suunnitelmaa vakuutuskannan luo

vuttamisesta ole saatu aikaan, tulee asian
omaisen ministeriön, jos se katsoo siihen 
olevan aihetta, yhden vuoden kuluessa selvi
tystilan alkamisesta viralliseen lehteen pan
nulla kuulutuksella kutsua vakuutuksenotta
jat sekä ne, joilla sattuneen vakuutustapahtu
man johdosta on oikeus vakuutuskorvauk
seen, kokoukseen neuvottelemaan ja päättä
mään keskinäisen vakuutusyhtiön perustami
sesta yhtiön liikkeen jatkamiseksi. Kutsusta 
on annettava osakkaille tieto yhtiöjärjestyk
sessä määrätyllä tavalla. 

14 § 
Jos suunnitelmaa vakuutuskannan luovut

tamisesta ei ole saatu aikaan eikä uutta yh
tiötäkään ole perustettu yhden vuoden ku
luessa selvitystilan alkamisesta, asianomai
nen ministeriö voi määrätä ajankohdan, jol
loin muut kuin liikennevakuutuslain, potilas
vahinkolain ja tapaturmavakuutuslain mukai
set vakuutukset lakkaavat olemasta voimas
sa, sekä ajankohdan, jolloin mainittujen laki
en mukaisten vakuutusten vakuutuskanta ja 
sitä vastaava omaisuus siirretään erityisestä 
selvityspesästä liikennevakuutuskeskuksen, 
potilasvakuutusyhdistyksen ja Tapaturmava
kuutuslaitosten liiton hallinnoitavaksi. Va
kuutuskannan ja sitä vastaavan omaisuuden 
siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 16 a luvun 9 §:n 1-3 momentissa sää
detään vakuutuskannan luovuttamisesta. Sen 
estämättä, mitä 15 luvun 10 § :ssä säädetään, 
10 luvun 2 §:ssä mainittua yhteistakuuerää 
vastaava suhteellinen osuus vastuuvelan kat
teena olevasta omaisuudesta on kuitenkin 
käytettävä ensisijaisesti kyseisten lakien pe-
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teella korvaukseen oikeutettujen hyväksi. 
Tämän jälkeen on erityisen selvityspesän 
muu kuin edellä mainittu omaisuus, jollei 
toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaettava 
niille, joilla vakuutussopimuksen perusteella 
on siihen oikeus, heidän vastuuvelkaosuuk
siensa suhteissa. Mikäli kuitenkin on kysy
mys lakisääteistä eläkevakuutusliikettä har
joittavasta vakuutusyhtiöstä, erityisen selvi
tyspesän omaisuus on käytettävä sosiaali- ja 
terveysministeriön määräämällä tavalla nii
hin kustannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, että 
samanlainen eläketurva järjestetään toisessa 
vakuutusyhtiössä. Tällöin on ensisijaisesti 
pyrittävä pienentämään työntekijäin eläkelain 
12 § :n 4 momentin soveltamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. 

Selvitysmiesten ja toimitusmiesten tulee 
viipymättä laatia luettelo jaossa noudatetta
vista suhdeluvuista. Luettelo on toimitettava 
ministeriölle, missä luettelo on pidettävä 
asianomaisten nähtävänä kolmenkymmenen 
päivän ajan. Ministeriön tulee ilmoittaa luet
telon nähtävillä otosta 16 luvun 3 §:ssä sää
detyllä tavalla. Suhdelukuihin saa hakea oi
kaisua ministeriöitä kolmenkymmenen päi
vän kuluessa luettelon nähtävilläolaajan 
päättymisestä. 

Ehdotus 

rusteella korvaukseen oikeutettujen hyväksi. 
Tämän jälkeen on erityisen selvityspesän 
muu kuin edellä mainittu omaisuus, jollei 
toisin sovita, muutettava rahaksi ja jaettava 
niille, joilla vakuutussopimuksen perusteella 
on siihen oikeus, heidän vastuuvelkaosuuk
siensa suhteissa. Jos kuitenkin on kysymys 
lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harj aitta
vasta vakuutusyhtiöstä, erityisen selvitys
pesän omaisuus on käytettävä ministeriön 
määräämällä tavalla niihin kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat siitä, että samanlainen elä
keturva järjestetään toisessa vakuutusyhtiös
sä. Tällöin on ensisijaisesti pyrittävä pienen
tämään työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 mo
mentin soveltamisesta aiheutuvia kustannuk
sia. 

Selvitysmiesten ja toimitusmiesten tulee 
viipymättä laatia luettelo jaossa noudatetta
vista suhdeluvuista. Luettelo on toimitettava 
ministeriölle, missä luettelo on pidettävä asi
anomaisten nähtävinä 30 päivän ajan. Minis
teriön tulee ilmoittaa luettelon nähtävillä
otosta 16 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Suhdelukuihin saa hakea oikaisua ministe
riöitä 30 päivän kuluessa luettelon nähtävil
läolaajan päättymisestä. 

16 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sää
detty, voivat osakkaat, joilla on vähintään 
yksi kolmasosa lopputilityksen käsitelleessä 
yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä 
tai vähintään yksi kymmenesosa kaikista 
vakuutusosakeyhtiön osakkeista, vaatia selvi
tys- ja toimitusmiehiä kutsumaan yhtiöko
kouksen koolle käsittelemään 17 luvun 
3 §:ssä ja osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ssä 
tarkoitetun kanteen nostamista. Mitä 8 luvun 
9 §:ssä on säädetty, on vastaavasti noudatet
tava. Kanne on nostettava vuoden kuluessa 
lopputilityksen esittämisestä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, voivat vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajat, joilla on vähintään yksi kolmasosa 
lopputilityksen käsitelleessä yhtiökokoukses
sa edustetusta äänimäärästä tai vähintään 
yksi kymmenesosa kaikista vakuu
tusosakeyhtiön osakkeista, taikka keskinäi
sen vakuutusyhtiön osakkaat, joilla on vä
hintään yksi kolmasosa lopputilityksen käsi
telleessä yhtiökokouksessa annetuista äänis
tä, vaatia selvitys- ja toimitusmiehiä kutsu
maan yhtiökokouksen koolle käsittelemään 
17 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kanteen nosta
mista. Mitä 8 luvun 9 § :ssä säädetään, on 
vastaavasti noudatettava. Kanne on nostetta
va vuoden kuluessa lopputilityksen esittämi
sestä. 
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16 luku 

Sulautuminen ja vakuutuskannan 
luovuttaminen 

1 § 
Vakuutusyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sosi

aali- ja terveysministeriön suostumuksella 
tehdä sopimuksen sulautumisesta toiseen 
vakuutusyhtiöön ( vastaanottava yhtiö) siten, 
että sulautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 
muut varat ja velat siirtyvät selvitysmenette
lyttä vastaanottavalle yhtiölle. Vakuutusyhtiö 
(luovuttava yhtiö) voi niin ikään luovuttaa 
ministeriön suostumuksella vakuutuskantansa 
toiselle vakuutusyhtiölle (vastaanottava yh
tiö). 

Sulautumista tai vakuutuskannan luovutta
mista koskeva sopimus on kummankin yhti
ön yhtiökokouksen hyväksyttävä. Päätös on 
sulautuvan tai luovuttavan yhtiön osalta pä
tevä vain, jos sitä on kannattanut äänten 
enemmistö, joka vaaditaan asetettaessa yhtiö 
selvitystilaan 15 luvun 1 § :n 4 momentin 
toisessa virkkeessä tarkoitetussa tapauksessa. 
Sulautumisesta ja vakuutuskannan luovutta
misesta voidaan päättää, vaikka sulautuva tai 
luovuttava yhtiö on asetettu selvitystilaan. 

Seuraavat asiakirjat on vähintään kahden 
viikon ajan ennen yhtiökokousta pidettävä 
yhtiön pääkonttorissa osakkaiden nähtävinä 
ja viipymättä lähetettävä sille heistä, joka 
sitä pyytää, sekä asetettava nähtäviksi yh
tiökokouksessa: 

1) sulautumista tai vakuutuskannan luovut
tamista koskeva sopimus, jossa on mainitta
va sulautumisesta tai vakuutuskannan luo
vuttamisesta mahdollisesti suoritettava vasti
ke ja ne perusteet, joiden mukaan se jaetaan 
sulautuvassa tai luovuttavassa yhtiössä sekä 
keskinäisen vakuutusyhtiön sulautuessa toi
seen keskinäiseen vakuutusyhtiöön tai luo
vuttaessa sille vakuutuskantansa, mitä on 
sovittu sulautuvan yhtiön osakkaiden tai luo
vutettaviin vakuutuksiin perustuvasta osak
kuudesta vastaanottavassa yhtiössä; 

2) hallituksen selostus niistä seikoista, joil
la voi olla merkitystä harkittaessa sulautu
mista tai vakuutuskannan luovuttamista kos
kevan sopimuksen hyväksymistä; 

3) vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys ja 

370060 

Ehdotus 

16 luku 

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden 
lunastus 

Sulautumisen määritelmä ja edellytykset 

1 § 
Vakuutusyhtiö (sulautuva yhtiö) voi sulau

tua toiseen vakuutusyhtiöön (vastaanottava 
yhtiö) siten, että sulautuvan yhtiön vakuu
tuskanta sekä muut varat ja velat siirtyvät 
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle. 

Jos vastaanottava yhtiö on vakuutus
osakeyhtiö, on sulautuvan yhtiön osakkaille 
annettava sulautumisesta vastikkeeksi vas
taanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, muuta 
omaisuutta tai sitoumuksia. Jos äänioikeuden 
tuottavan osakkeen omistajalle tarjotaan vas
tikkeeksi muuta kuin vastaanottavan yhtiön 
vastaavia osakkeita, hänellä on kuitenkin 
oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta ra
hakorvaus, jollei yhtiöjärjestyksessä ole 
muuta määrätty. 

Jos vastaanottava yhtiö on keskinäinen 
vakuutusyhtiö, sulautumissuunnitelmassa on 
mainittava, mitä on sovittu sulautuvan yhti
ön osakkaiden osakkuudesta vastaano!tavas
sa yhtiössä, sekä muu mahdollinen sulautu
misesta annettava vastike. 

Sulautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) vastaanottava yhtiö ja yksi tai useampi 

sulautuva yhtiö sulautuvat (absorptiosulau
tuminen); tai 

2) vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä su
lautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan 
yhtiön (kombinaatiosulautuminen). 
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sitä koskeva sulautumisesta tai vakuutuskan
nan luovuttamisesta johtuva muutosehdotus; 
ja 

4) kummankin yhtiön osalta osakeyhtiölain 
4 luvun 4 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa 
mainitut asiakirjat. 

Jos vastaanottavana yhtiönä on vakuu
tusosakeyhtiö ja sen on vastikkeena annetta
va osakkeitaan, on, jollei tämän luvun sään
nöksistä muuta johdu, soveltuvin osin nou
datettava, mitä 4 luvussa on säädetty osake
pääoman korottamisesta. 

Luovutettaessa vakuutuskannan osa on 
vastaavasti noudatettava, mitä on säädetty 
vakuutuskannan luovuttamisesta. 

2 § 
Mitä 1 § :ssä on sulautumisesta sanottu, on 

soveltuvin osin noudatettava myös sellaises
sa sulautumisessa, jossa kaksi tai useampia 
vakuutusyhtiöitä yhtyy perustamalla uuden 
vakuutusyhtiön. 

Vastaanottavan yhtiön perustamisessa 
sulautumissopimus korvaa perustamiskirjan. 
Sopimuksen tulee sisältää ehdotus 
vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi. 
Sopimuksessa on myös mainittava, miten 
vastaanottavan yhtiön johto ja tilintarkastajat 
valitaan. Nämä valinnat on suoritettava, kun 
sulautumissopimus on hyväksytty ja sosiaali
ja terveysministeriö on antanut su
lautumiseen suostumuksen sekä vahvistanut 
uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen. 

3 § 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yh

tiöt ovat hyväksyneet sulautumista tai va
kuutuskannan luovuttamista koskevan sopi
muksen niiden on haettava sosiaali- ja ter
veysministeriön suostumus sopimukseen ja 
vahvistus sulautumisen tai vakuutuskannan 
luovuttamisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen 
muutokselle sekä, jos kysymys on 2 §:ssä 
tarkoitetusta sulautumisesta, uuden yhtiön 
yhtiöjärjestykselle. 

Sulautumista tai vakuutuskannan luovutta
mista koskevasta hakemuksesta ministeriön 
on, jollei se katso, että hakemus on enem
mittä selvityksittä hylättävä, kuulutettava 
vastaanottavan yhtiön kustannuksella viralli
sessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava 
niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hake
musta vastaan, esittämään ne ministeriölle 

Ehdotus 

Tytäryhtiösulautumisella tarkoitetaan ab
sorptiosulautumista, jossa vastaanottava yh
tiö omistaa kaikki sulautuvan yhtiön osak
keet. 

2 § 
Sulautuminen voidaan toteuttaa, vaikka 

sulautuva yhtiö on asetettu selvitystilaan, 
jollei yhtiön omaisuutta ole ryhdytty jaka
maan osakkaille. 

3 § 
Sulautuvan yhtiön antama optio-oikeus, 

vaihtovelkakirja tai muu osakkeen- tai ta
kuuosuudenomistajan oikeuteen rinnastettava 
oikeus on lunastettava käyvästä hinnasta, 
jollei toisin ole sovittu. 
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sen määräämässä ajassa, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta. Ministeriön on velvoi
tettava sulautuva tai luovuttava yhtiö viipy
mättä antamaan tieto kuulutuksesta yhtiön 
osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyllä ta
valla. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten kä
sittämien etujen tai vakuutustoiminnan ter
veen kehityksen turvaamiseksi. 

Jos luovutettavaan vakuutuskantaan sisäl
tyy vakuutussopimuksia, jotka on tehty 2 a 
luvun 1 §:n 1 momentissa tai 8 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun sijoittautumisoikeuden 
tai palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden 
perusteella, ministeriön on ennen suostu
muksen antamista hankittava suostumus sen 
muun ETA-valtion vakuutustarkastuksesta 
vastaavalta viranomaiselta, jossa vahinkova
kuutussopimuksen kattama riski 2 a luvun 
10 § :n mukaan sijaitsee tai jossa henkiva
kuutuksen ottaja asuu vakinaisesti tai, jos 
henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, 
se oikeushenkilön toimipaikka, johon sopi
mus liittyy, sijaitsee. 

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty 2 a luvun 6 §:ssä tarkoitetusta edustus
tosta käsin, ministeriön on ennen suostu
muksen antamista annettava edustuston si
jaintimaan vakuutustarkastuksesta vastaaval
le viranomaiselle mahdollisuus tulla kuulluk
si vakuutuskannan luovuttamisesta. 

Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yh
tiölle, kun ministeriö on antanut suostumuk
sensa toimenpiteeseen. Ministeriö voi hake
muksesta vahvistaa vakuutuskannan siirty
miselle tätä myöhemmänkin ajankohdan. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai, jos se on evätty, on sulautuminen tai 
vakuutuskannan luovuttaminen rauennut. 

Ehdotus 

147 
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4 § 
Kuukauden kuluessa siitä, kun sosiaali- ja 

terveysministeriö on antanut suostumuksen 
sulautumiseen ja 2 §:ssä tarkoitetussa sulau
tumisessa vahvistanut uuden yhtiön yhtiöjär
jestyksen, yhtiöiden on tehtävä tästä ilmoitus 
rekisteröimistä varten. Jollei ilmoitusta ole 
määräajassa tehty tai jos rekisteröiminen on 
evätty, on sulautuminen rauennut. 

Ehdotus 

Sulautum issuunnitelm aja sen rekisteröinti 

4 § 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hal

litusten on laadittava kbjallinen sulautumis
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekir
joitettava. 

Sulautumissuunnitelmassa on oltava sen 
lisäksi, mitä 1 §:n 3 momentissa säädetään: 

1) sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
toiminimet, rekisterinumero!, osoitteet ja 
kotipaikat; 

2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas
taanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutok
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo
tus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä 
ja siitä, miten perustettavan yhtiön hallituk
sen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintar
kastajat valitaan; 

3) ehdotus vastikkeesta sulautuvan yhtiön 
osakkaille ja 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden 
haltijalle; 

4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat 
voivat vastustaa 14 §:ssä tarkoitetun luvan 
myöntämistä; 

5) selvitys sulautuvan yhtiön ja sen tytär
yhteisön omistamista vastaanottavan yhtiön 
ja sen emoyhtiön osakkeista tai takuuosuuk
sista, osakkeiden tai takuuosuuksien luku
määrä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja tasee
seen merkitty hankintameno osake- tai ta
kuuosuuslajeittain; 

6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik
keen suorittamiseksi tarvittavasta uusmerkin
nästä, optio-oikeuksien antamisesta, vaihto
velkakbjalainan ottamisesta ja omien osak
keiden tai takuuosuuksien luovuttam isesta 
sekä kombinaatiosulautumisessa ehdotus 
vastaanottavan yhtiön osake- tai takuupää
omasta; 

7) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja 
muista ehdoista; 

8) selvitys sulautumiseen osallistuvan yhti
ön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenelle, 
toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja riippu
mattomana asiantuntijana toimivalle Keskus
kauppakamarin hyväksym älle tilintarkastajal
le annettavista erityisistä eduista ja oikeuk
sista; 

9) selvitys sulautumisen syystä sekä perus
teista, joiden mukaan vastike määritetään, ja 
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongel
mista; sekä 



HE 18/1997 vp 149 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Kun vakuutusyhtiö on sulautunut toiseen 

vakuutusyhtiöön tai luovuttanut sille vakuu
tuskantansa, sulautuneen yhtiön vakuutuk
senottajalla tai luovutettuun vakuutuskantaan 
kuuluvan vakuutuksen ottajalla, joka ei ole 
myötävaikuttanut sulautumista tai vakuutus
kannan luovuttamista koskevan päätöksen 
tekemiseen ja jolla ei ole vakuutussopimus
lain 12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa va
kuutus milloin tahansa, on oikeus kolmen 
kuukauden kuluessa 2 momentissa mainitus
ta ilmoittamisesta kirjallisesti irtisanoa va
kuutussopimuksensa. 

Vastaanottaneen yhtiön hallituksen on il
moitettava sulautumisesta kuukauden ku
luessa tuomioistuimen luvan rekisteröimises
tä kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä 
sekä ainakin yhdessä sulautuneen yhtiön ko
tipaikan sanomalehdessä. Vakuutuskannan 
luovuttamisesta on kuukauden kuluessa va
kuutuskannan siirtymisestä vastaavasti ilmoi
tettava virallisessa lehdessä sekä ainakin yh
dessä luovuttaneen yhtiön kotipaikan sano
malehdessä. Ilmoituksen tulee sisältää myös 
maininta 1 momentissa tarkoitetusta vakuu
tuksenottajan oikeudesta purkaa vakuutusso
pimuksensa. 

Ehdotus 

JO) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon 
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta. 

Jollei tässä luvussa muuta säädetä, 2 mo
mentin 6 kohdassa tarkoitettuihin ehdotuk
siin sovelletaan soveltuvin osin 4 luvun 
säännöksiä uusmerkinnästä, optio-oikeuksien 
antamisesta ja vaihtovelkakirjalainan ottam i
sesta sekä 6 luvun säännöksiä omien osak
keiden tai takuuosuuksien luovuttamisesta. 

Sulautumissuunnitelmassa ei tarvita 2 mo
mentin 9 kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos 
kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden 
osakkaat sekä asianomainen ministeriö suos
tuvat siihen, että selvitystä ei laadita. 

Tytäryhtiösulautumiseen ei sovelleta 2 mo
mentin 3, 6 ja 7 kohdan säännöksiä eikä 9 
kohdan säännöksiä vastikkeen määrittämistä 
ja arvostusongelmia koskevasta selvitykses
tä. 

5 § 
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden on 

ilmoitettava sulautum issuunnitelm a rekiste
röitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman 
allekirjoittam isesta. Tytäryhtiösulautumisessa 
ilmoituksen tekee emoyhtiö. Sulautuminen 
raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa 
tai rekisteröiminen evätään. 
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5 a § 
Vakuutusyhtiö voi sosiaali- ja terveysmi

nisteriön suostumuksella luovuttaa 2 a luvun 
1 §:n 1 momentissa tai 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun sijoittautumisoikeuden tai palve
lujen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteel
la tehtyjen vakuutussopimusten vakuutuskan
nan tai osan siitä ulkomaiselle vakuutusyhti
ölle, jonka kotipaikka on Euroopan talous
alueeseen kuuluvassa valtiossa (ulkomainen 
ETA -vakuutusyhtiö). 

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

Jos luovutettavia vakuutussopimuksia on 
tehty edustustosta käsin, ministeriön on en
nen suostumuksen antamista annettava edus
tuston sijaintimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavalle 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 momentis
sa tarkoitettu kuulutus julkaistaan luovutta
van yhtiön kustannuksella. 

5 b § 
Vakuutusyhtiö voi, jos sosiaali- ja terveys

ministeriö katsoo siihen olevan erityistä syy
tä, luovuttaa muun kuin 5 a §:ssä tarkoitetun 

Ehdotus 

Sulautum issuunnitelm an liitteet 

6§ 
Yhden tai useamman riippumattomana 

asiantuntijana toimivan Keskuskauppakama
rin hyväksymän tilintarkastajan on annettava 
sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin 
sulautumiseen Osallistuvalle yhtiölle. Lau
sunnossa on arvioitava, annetaanko sulautu
missuunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot 
seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vai
kuttamaan sulautumisen syyn, vastaanolta
valle yhtiölle siirtyvän omaisuuden sekä vas
tikkeen arvon ja jaon arviointiin. V astaanot
tavalle yhtiölle annettavassa lausunnossa on 
erikseen mainittava, onko sulautuminen omi
aan vaaranlamaan yhtiön velkojen maksun. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. 

Jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yh
tiöiden osakkaat sekä asianomainen ministe
riö suostuvat, riittää, että lausunto annetaan 
vastaanoltavalle yhtiölle uusmerkinnän mak
suksi siirtyvästä omaisuudesta ja siitä, onko 
sulautuminen omiaan vaaranlamaan vastaan
ottavan yhtiön velkojen maksun. 

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lau
sunto annetaan siitä, onko sulautuminen 
omiaan vaaranlamaan vastaanottavan yhtiön 
velkojen maksun, sulautumisen syystä ja yh
tiölle siirtyvästä omaisuudesta. 

7§ 
Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä kun

kin sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta 
liitettävä: 
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vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle 
vakuutusyhtiölle tai vastaanottaa vakuutus
kannan tai sen osan ulkomaiselta vakuu
tusyhtiöltä. 

Asetuksella voidaan 1 momentista poike
ten säätää vahinkovakuutusyhtiön oikeudesta 
luovuttaa vakuutuskanta tai sen osa ulkomai
selle ET A-vakuutusyhtiölle, jonka kotipaikka 
on 2 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 
valtiossa, 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 
myönnä tästä poikkeusta. 

5 c § 
Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei ole 

kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun pyyn
tö on saapunut vastaanottajalle, saanut vas
tausta niiden ET A-valtioden vakuutustarkas
tuksesta vastaaviita viranomaisilta, joilta mi
nisteriö on 3 §:n 4 momentin tai 5 a §:n 2 
momentin nojalla pyytänyt vahvistusta tai 
suostumusta tai joille ministeriö 3 §:n 5 mo
mentin tai 5 a §:n 3 momentin nojalla anta
nut mahdollisuuden tulla kuulluksi, katso
taan näiden vahvistaneen vastaanottavan yh
tiön toimintapääoman riittävyyden tai anta-

Ehdotus 

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää
töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä; 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen 
mennessä yli kuusi kuukautta, jäljennös väli
tilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea kuu
kautta vanhempi ja joka on laadittu ja tar
kastettu noudattaen soveltuvin osin tilinpää
töstä ,koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 

3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl
keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen; 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennai
sesti vaikuttavista tapahtumista; 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta; 

6) 6 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis
suunnitelmasta; ja 

7) 4 §:n 4 momentissaja 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitetut ministeriön suostumukset. 

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen 

8§ 
Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päät

tää yhtiökokous. Tytäryhtiösulautumisessa 
sulautumisesta voi kuitenkin päättää sulautu
van yhtiön hallitus. 

V astaanottavassa yhtiössä sulautumisesta 
on päätettävä yhtiökokouksessa 
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neen suostumuksen tai myönteisen lausun
non vakuutuskannan luovuttamiseen. 

6 § 
Jos vakuutusyhtiö yksin tai sivuyhtiöineen 

omistaa enemmän kuin yhdeksän kym
menesosaa toisen sivuyhtiön osakkeista ja 
näin omistettujen osakkeiden tuottama ääni
määrä on suurempi kuin yhdeksän kym
menesosaa sivuyhtiön osakkeiden yhteisestä 
äänimäärästä, on vakuutusyhtiöllä oikeus 
käypään hintaan lunastaa jäljellä olevat 
osakkeet viimeksi mainitun sivuyhtiön muil
ta osakkeenomistajilta. Sillä, jonka osakkeet 
voidaan lunastaa, on oikeus vaatia vakuu
tusyhtiötä lunastamaan hänen osakkeensa. 

7 § 
Jos vakuutusyhtiö omistaa kaikki sivuyhti

ön osakkeet, voivat yhtiöiden hallitukset teh
dä sopimuksen sivuyhtiön sulautumisesta 
vakuutusyhtiöön. Sopimuksesta on yhtiöiden 
tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten. Sivu
yhtiö katsotaan puretuksi, kun tuomioistui
men lupaa koskeva päätös on rekisteröity. 

Ehdotus 

9§ 
Kutsu sulautumisesta päättävään yhtiöko

koukseen voidaan toimittaa sulautum issuun
nitelman kuuluttamisen jälkeen. Kutsu on 
toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja, 
jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty pidem
pää aikaa, viimeistään kuukautta ennen yh
tiökokousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 momentis
sa tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäi
vää. Kokouskutsuun on otettava sulautumis
suunnitelman pääasiallinen sisältö. 

Sulautumissuunnitelma liitteineen on pidet
tävä osakkaiden nähtävinä kunkin sulautu
miseen osallistuvan yhtiön pääkonttorissa 
vähintään kuukauden ajan ennen sulautumi
sesta päättävää yhtiökokousta ja viivytykset
tä lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää, 
sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. 

JO§ 
Yhtiökokouksen päätös sulautumisesta on 

tehtävä 8 luvun JO §:n mukaisesti. Jos su
lautuvassa vakuutusosakeyhtiössä on erila
jisia äänioikeuden tuottavia osakkeita, pää
tökseen vaaditaan sulautuvassa yhtiössä li
säksi niiden osakkeenomistajien kannatus, 
joilla on vähintään kaksi kolmasosaa kunkin 
osakelajin kokouksessa edustetuista osak
keista. 

Jos sulautumissuunnitelmaa ei hyväksytä 
m uutoksitta kaikissa sulautumiseen osallis
tuvissa yhtiöissä, sulautuminen raukeaa. Su
lautuvan yhtiön yhtiökokous voi kuitenkin 
muuttaa sulautumissuunnitelman määräystä 
vastikkeen jakamisesta yhtiön osakkaiden 
kesken. Muutoksesta on viipymättä ilmoitet
tava muiden sulautumiseen osallistuvien yh
tiöiden hallituksille seka yhtiön osakkaille 
samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen 
toimitetaan. 

Yhtiökokouksen päätös sulautum issuunni
telman hylkäämisestä on viipymättä ilmoitet
tava rekisteröitäväksi. Sulautuvan yhtiön on 
ilmoitettava sulautum issuunnitelman muutos 
rekisteröitäväksi viimeistään haettaessa 
13 §:ssä tarkoitettua ministeriön suostum us
ta. 
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8 § 
Jos muu kuin 7 §:ssä tarkoitettu sivuyhtiö 

tai muu yhtiö kuin vakuutusyhtiö tai sen si
vuyhtiö sulautuu vakuutusyhtiöön, on sulau
tumisesta sen lisäksi, mitä muualla laissa on 
säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä 1, 
3-4 §:ssä ja osakeyhtiölain 14 luvun 5 ja 
6 §:ssä on säädetty. 

370060 

Ehdotus 

11§ 
Kombinaatiosulautumisessa sulautum is-

suunnitelma korvaa perustettavan yhtiön pe
rustamiskiljan. Sulautumisesta päättävän yh
tiökokouksen on myös valittava vastaanot
tavan yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenet ja tilintarkastajat, jollei sulautum is
suunnitelmassa muuta määrätä. 

Oikeus vaatia lunastusta 

12§ 
Sulautumispäätöstä vastaan äänestäneen 

sulautuvan vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajan oikeuteen vaatia lunastusta sovel
letaan, mitä osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 ja 2 
momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos 
tämän luvun 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden 
haltijalla on oikeus vaatia lunastusta. Lunas
tusvaatim us on kuitenkin toimitettava yhtiöl
le kuukautta ennen osakeyhtiölain 6 luvun 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräpäi
vää. Vaatimus välimiesmenettelyn aloittami
sesta on annettava tiedoksi sanottuun määrä
päivään mennessä. 

Yksityiseen vakuutusyhtiöön sulautumista 
koskevaa päätöstä vastaan äänestäneen su
lautuvanjulkisen keskinäisen vakuutusyhtiön 
takuuosuuden omistajan oikeuteen vaatia 
lunastusta sovelletaan, mitä 18 a luvun 2 §:n 
4 momentissa säädetään. 

Ministeriön suostumus 

13 § 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yh

tiöt ovat hyväksyneet sulautum issuunnitel
man, niiden on haettava asianomaisen minis
teriön suostumus sulautumissuunnitelmaanja 
vahvistus sulautumisen vaatimalle yhtiöjär
jestyksen muutokselle sekä, jos kysymys on 
kom binaatiosulautum isesta, uuden yhtiön 
yhtiöjäfjestykselle. 

Sulautumista koskevasta hakemuksesta mi
nisteriön on, jollei se katso, että hakemus on 
enemm ittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta-
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va vastaanottavan yhtiön kustannuksella vi
rallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on keho
tettava niitä sulautuvan yhtiön vakuutusvel
kojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia ha
kemusta vastaan, esittämään ne ministeriölle 
sen määräämässä qjassa, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta. Kuulutus on annettava 
myös vastaanottavan yhtiön vakuutusvelko
jille, jos sulautuminen on 6 §:ssä tarkoitetun 
lausunnon mukaan omiaan vaaranlamaan 
yhtiön velkojen maksun. Ministeriön on vel
voitettava sulautuva yhtiö viipymättä anta
maan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä 
sulautuvan yhtiön kotipaikan sanomalehdes
sä sekä lisäksi siten kuin ministeriö tarvitta
essa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Sulautuvalla ja vastaanottavalla yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo mi
nisteriön päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, 
on oikeus valittaa ministeriön päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde
tään. Tässä momentissa tarkoitettu valitus on 
käsiteltävä kiireellisenä 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai jos se on evätty ja epääm ispäätös on saa
nut lainvoiman, on sulautuminen rauennut. 

Lupa sulautumisen täytäntöönpanaan 

14§ 
Sulautumisen täytäntöönpanaan tarvitaan 

rekisteriviranomaisen lupa Yhtiöiden on 
haettava lupaa neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun ministeriö on antanut 13 §:ssä tar
koitetun suostum uksen sulautum issuunnitel
maan. Tytäryhtiösulautumisessa lupaa hakee 
emoyhtiö. Jos lupahakemusta ei tehdä mää
räajassa tai lupaa ei myönnetä, sulautuminen 
raukeaa. Luvan myöntämisen edellytyksiin 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 
5 §:n 3 momentissa säädetään. Sanotussa 
pykälässä veikajalla ei kuitenkaan tarkoiteta 
vakuutusvelkojaa. 
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Lupahakemukseen on liitettävä sulautumis
suunnitelman liitteet sekä sulautumispäätök
set. Sulautuvan vakuutusosakeyhtiön sulau
tumispäätöstä koskevassa pöytäkirjassa tai 
sen otteessa on mainittava osakelajeittain, 
kuinka monen osakkeen osalta on tehty osa
keyhtiölain 14 luvun 12 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu varaus. Hakemukseen on liitettävä 
myös selvitys siitä, että ministeriö on anta
nut 13 §:ssä tarkoitetun suostumuksen sulau
tum issuunnitelm aan. 

15 § 
Rekisteriviranomaisen on annettava kuulu

tus sulautuvan yhtiön velkojille. Kuulutus on 
annettava myös vastaanottavan yhtiön velko
jille, jos sulautuminen on 6 §:ssä tarkoitetun 
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan 
yhtiön velkojen maksun. Kuulutukseen ja 
lupamenettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 7 §:ssä sääde
tään. V elkojalla ei tarkoiteta edellä tässä py
kälässä eikä osakeyhtiölain 6 luvun 6 ja 
7 §:ää sovellettaessa vakuutusvelkojaa. 

Jos 3 §:ssä tarkoitetun oikeuden haltijalla 
on oikeus vaatia lunastusta, kuulutuksessa 
on mainittava myös siitä ja, miten oikeus 
lunastukseen on varattava. Yhtiön on lähe
tettävä myös oikeuden haltijalle ilmoitus 
kuulutuksesta siten kuin osakeyhtiölain 6 lu
vun 6 §:n 2 momentissa säädetään. 

Vakuutusyhtiön on viimeistään kuulutuk
sessa mainittuna määräpäivänä esitettävä re
kisteriviranomaiselle selvitys siitä, että mi
nisteriön antama suostumus on saanut lain
voiman. Jos ministeriön suostumus ei ole 
saanut lainvoimaa viimeistään edellä tarkoi
tettuna määräpäivänä, rekisteriviranomaisen 
on lykättävä hakemuksen käsittelyä, kunnes 
suostumus on lainvoimainen. 

Sulautumisen täytäntöönpanoja 
oikeusvaikutukset 

16 § 
Yhtiöiden on tehtävä rekisteriviranomaisel

le ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 
neljän kuukauden kuluessa sitä koskevan 
luvan myöntämisestä tai sulautuminen rauke
aa. Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen 
tekee emoyhtiö. 

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 
korvaa absorptiosulautumisessa osakeyh-
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tiölain 4 luvussa tarkoitetut rekisteri-ilmoi
tukset ja kombinaatiosulautumisessa 2 luvus
sa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. Muilta 
osin vastikkeen suorittamiseksi tarvittavan 
uusm erkinnän, optio-oikeuksien antamisen ja 
vaihtovelkakiljalainan ottamisen rekisteröin
tiin sovelletaan soveltuvin osin osakeyh
tiölain 4 luvun säännöksiä ja vastaanottavan 
yhtiön rekisteröintiin 2 luvun säännöksiä. 

Ilmoitukseen on liitettävä kunkin sulautu
miseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsen
ten ja toimitusjohtajan vakuutus sekä tilintar
kastajien todistus siitä, että sulautumisen 
rekisteröinnillä vastaanottava yhtiö saa täy
den maksun määrästä, joka merkitään yhtiön 
omaan pääomaan vastikkeeksi annettavista 
osakkeista, takuuosuuksista, optio-oikeuksis
ta ja vaihtovelkakiljoista. 

Muilta osin sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröintiin sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain 14 luvun 16 §:n 4 ja 5 momentissa 
säädetään. 

17 § 
Sulautum ispäätöstä koskevasta kanteesta 

on soveltuvin osin voimassa, mitä osakeyh
tiölain 14 luvun 18 §:ssä säädetään. 

18 § 
Sulautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 

muut varat ja velat, lukuun ottamatta osa
keyhtiölain 15 luvun 1 ja 3 §:ään, tämän 
lain 17 luvun 1 §:ään ja tilintarkastuslain 
44 §:ään perustuvaa vaatimusta, siirtyvät 
selvitysm enettelyttä vastaanottav alle yhtiölle, 
kun sulautumisen täytäntöönpano on rekiste
röity. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö pur
kautuu. 

Sulautuvan yhtiön purkautuessa sen osak
kaille syntyy oikeus vastikkeeseen ja heistä 
tulee vastaanottavan yhtiön osakkaita sulau
tumissuunnitelman mukaisesti. Samalla syn
tyy oikeus osakeyhtiölain 14 luvun 12 §:n 
mukaiseen lunastushintaan. Vastaanottavan 
tai sulautuvan yhtiön omistamat sulautuvan 
yhtiön osakkeet tai takuuosuudet eivät kui
tenkaan tuota oikeutta vastikkeeseen. 

Kun vakuutusyhtiö on sulautunut toiseen 
vakuutusyhtiöön, sulautuvan yhtiön vakuu
tuksenottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut 
sulautumista koskevan päätöksen tekemiseen 
ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 12 §:n 
mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus milloin 
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tahansa, on oikeus kolmen kuukauden ku
luessa 4 momentissa mainitusta ilmoittami
sesta kiljallisesti irtisanoa vakuutussopimuk
sensa. 

V asiaanottavan yhtiön hallituksen on il
moitettava sulautumisesta kuukauden kulues
sa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröi
misestä kuu/uttamaila siitä virallisessa leh
dessä sekä ainakin yhdessä sulautuneen yh
tiön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi 
siten kuin asianomainen ministeriö tarvitta
essa määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös 
maininta 3 momentissa tarkoitetusta vakuu
tuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitus
johtajan on annettava sulautuvan yhtiön 
osakkaiden tai edustajien kokouksessa lop
putilitys. Lopputilityksessä on oltava tilin
päätös ja konsernitilinpäätös ajalta, jolta ti
linpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiöko
kouksessa, sekä selvitys vastikkeen jaosta. 
Lopputilityksen tarkastamiseen sovelletaan, 
mitä tilintarkastuksesta säädetään. Osakkai
den ja edustajien kokoukseen sovelletaan, 
mitä yhtiökokouksesta tai edustajistosta sää
detään. V astikkeen jaon ja lopputilityksen 
moittimiseen, jako-osuuden nostamiseen se
kä selvityksenjatkamiseen sulautuvan yhtiön 
purkauduttua sovelletaan, mitä I5 luvun 
9 §:n 2 ja 3 momentissa ja, milloin on kysy
mys osakeyhtiölain I5 luvun 5 §:n tai tämän 
lain I7 luvun I §:n mukaisesta kanteesta, 
mitä tämän lain I5 luvun I6 §:n 2 momen
tissa ja I9 §:ssä säädetään. Lopputilitys on 
ilmoitettava rekisteröitäväksi siten kuin osa
keyhtiölain II luvun I4 §:ssä säädetään. 

Vähemmistöosakkeiden lunastus 

I9 § 
Vakuutusosakeyhtiön vähemm isiäosakkei

den lunastukseen sovelletaan, mitä osakeyh
tiölain I4 luvun I9- 2I §:ssä säädetään 
osakkeenomistajan (lunastajan) oikeudesta 
lunastaa muiden osakkeenomistajien osak
keet sekä osakkeenomistajan oikeudesta vaa
tia osakkeensa lunastusta. 
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Muun osakeyhtiön sulautuminen 
vakuutusyhtiöön 

20 § 
Jos muu osakeyhtiö kuin vakuutusosakeyh

tiö sulautuu vakuutusyhtiöön, noudatetaan 
sulautumisessa soveltuvin osin tämän luvun 
säännöksiä lukuun ottamatta säännöksiä 
kombinaatiosulautumisesta sekä 13 §:n 2 
momentin säännöstä. Jos kuitenkin 6 §:ssä 
tarkoitetun lausunnon mukaan sulautuminen 
voi vaarantaa vakuutusyhtiön velkojen mak
sun, on 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuu
lutus annettava vakuutusyhtiön vakuutusvel
kojil/e. 

16 a luku 

Vakuutuskannan luov uttaminen 

1 § 
Vakuutusyhtiö (luovuttava yhtiö) voi luo
vuttaa vakuutuskantansa toiselle vakuutusyh
tiölle (vastaanottava yhtiö). 

Luovutettaessa vakuutuskannan osa nouda
tetaan vastaavasti, mitä vakuutuskannan luo
vuttamisesta säädetään. 

2§ 
Vakuutuskannan luovuttaminen voidaan 

toteuttaa, vaikka luovuttava yhtiö on asetettu 
selvitystilaan. 

3§ 
Luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön halli

tusten on laadittava kirjallinen vakuutuskan
nan luovutusta koskeva suunnitelma, joka on 
päivättävä ja allekirjoitettava. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevassa 
suunnitelmassa on oltava: 

1) luovuttavan ja vastaanottavan yhtiön 
toiminimet, rekisterinumero!, osoitteet ja 
koti paikat; 

2) ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjär
jestyksen muutoksesta; 

3) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisesta 
mahdollisesti suoritettavasta vastikkeesta ja 
sen ehdoista; 

4) selvitys luovuttavan ja vastaanottavan 
yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jä
senelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja 
riippumattomana asiantuntijana toimivalle 
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Keskuskauppakamarin hyväksymälle tilintar
kastqjalle annettavista erityisistä eduista ja 
oikeuksista; 

5) selvitys vakuutuskannan luovuttamisen 
syystä; 

6) selvitys siitä, mitä on sovittu luovutetta
viin vakuutuksiin perustuvasta osakkuudesta 
vastaanottavassa yhtiössä, jos vastaanottava 
yhtiö on keskinäinen vakuutusyhtiö,· 

7) selvitys luovutettavasta vakuutuskannas
ta ja sen katteena siirrettäväksi sovitusta va
rallisuudesta; sekä 

8) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisen 
suunnitellusta voimaantuloajankohdasta. 

4§ 
Yhden tai useamman riippumattomana 

asiantuntijana toimivan Keskuskauppakama
rin hyväksymän tilintarkastajan on annettava 
vakuutuskannan luovuttamista koskevasta 
suunnitelmasta lausunto sekä Iuovuttava/le 
että vastaanottavalle yhtiölle. Lausunnossa 
on arvioitava, annetaanko suunnitelmassa 
oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat 
omiaan olennaisesti vaikuttamaan vakuutus
kannan luovuttam isen syyn, vastaanottavalle 
yhtiölle siirtyvän vakuutuskannan ja sen kat
teeksi siirrettäväksi sovitun varallisuuden 
sekä mahdollisen vastikkeen arvon arvioin
tiin. Lausunnossa on erikseen mainittava, 
onko vakuutuskannan luovuttam inen omiaan 
vaarantamaan yhtiön velkojen maksun. 
Asiantuntijaan ja lausuntoon sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
2 luvun 4 a §:ssä säädetään. 

5§ 
Vakuutuskannan luovuttamista koskevaan 

suunnitelmaan on liitettävä sekä luovuttavan 
että vastaanottavan yhtiön osalta: 

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää
töstä koskevista asiakirjoista ja viimeksi 
päättyneen tilikauden voittoa tai tappiota 
koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä; 

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta
man tilikauden päättymisestä on kulunut 
vakuutuskannan luovuttamisesta päättävään 
yhtiökokoukseen mennessä yli kuusi kuu
kautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei 
saa olla kolmea kuukautta vanhempi ja joka 
on laadittu ja tarkastettu noudattaen soveltu
vin osin tilinpäätöstä koskevia säännöksiä ja 
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määräyksiä; 
3) jäljennös viimeisen tilinpäätöksen jäl

keen laaditusta osavuosikatsauksesta, jos 
katsauskausi ei sisälly välitilinpäätökseen; 

4) hallituksen selostus viimeisen tilinpää
töksen, välitilinpäätöksen tai osavuosikat
sauksen jälkeen sattuneista yhtiön asemaan 
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista; 

5) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston 
lausunto välitilinpäätöksestä, osavuosikat
sauksesta ja hallituksen selostuksesta; ja 

6) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto vakuutus
kannan luovuttamista koskevasta suunnitel
masta 

6§ 
Luovuttavassa yhtiössä vakuutuskannan 

luovuttamisesta päättää yhtiökokous. Jos 
vastaanottava yhtiö omistaa kaikki luovutta
van yhtiön osakkeet, vakuutuskannan luovut
tamisesta voi kuitenkin päättää luovuttavan 
yhtiön hallitus. 

V astaanottavassa yhtiössä vakuutuskannan 
luovuttamisesta on päätettävä yhtiökokouk
sessa. 

7§ 
Kutsu vakuutuskannan luovuttamisesta 

päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava 
aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei yh
tiöjärjestyksessä ole määrätty pidempää ai
kaa, viimeistään kuukautta ennen yhtiöko
kousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 momentissa 
mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää. 
Kokouskutsuun on otettava vakuutuskannan 
luovuttamista koskevan suunnitelman pää
asiallinen sisältö. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskeva 
suunnitelma liitteineen on pidettävä osakkai
den nähtävinä luovuttavan ja vastaanottavan 
yhtiön pääkonttorissa vähintään kuukauden 
ajan ennen luovuttamisesta päättävää yh
tiökokousta ja viivytyksettä lähetettävä osak
kaalle, joka sitä pyytää, sekä asettava nähtä
väksi yhtiökokouksessa. 

8§ 
Yhtiökokouksen päätös vakuutuskannan 

luovuttamisesta on tehtävä 8 luvun JO §:n 
mukaisesti. Jos luovuttavassa vakuutusosake
yhtiössä on erilajisia äänioikeuden tuottavia 
osakkeita, päätökseen vaaditaan luovuttavas
sa yhtiössä lisäksi niiden osakkeenomistajien 
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kannatus, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa kunkin osakelqjin kokouksessa 
edustetuista osakkeista. 

Jos vakuutuskannan luovuttamista koske
vaa suunnitelmaa ei hyväksytä muutoksitta 
sekä luovuttavassa että vastaanottavassa yh
tiössä, vakuutuskannan luovuttam inen rauke
aa. 

9§ 
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yh

tiöt ovat hyväksyneet vakuutuskannan luo
vuttamista koskevan suunnitelman, niiden on 
haettavaasianomaisen ministeriön suostum us 
suunnitelmaan ja vahvistus vakuutuskannan 
luovuttamisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen 
muutokselle. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevasta 
hakemuksesta ministeriön on, jollei se katso, 
että hakemus on enemmittä selvityksittä hy
lättävä, kuulutettava vastaanottavan yhtiön 
kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulu
tuksessa on kehotettava niitä luovutettavaan 
vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten va
kuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistu
tuksia hakemusta vastaan, esittämään ne mi
nisteriölle sen määräämässä ajassa, joka saa 
olla enintään kaksi kuukautta. K uulutus on 
annettava myös muille luovuttavan yhtiön 
vakuutusvelkojille, jos vakuutuskannan luo
vuttam inen on 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon 
mukaan omiaan vaaranlamaan luovuttavan 
yhtiön velkojen maksun. Kuulutus on annet
tava myös vastaanottavan yhtiön vakuutus
velkojille, jos vakuutuskannan luovuttam inen 
on sanotun lausunnon mukaan omiaan vaa
ranlamaan vastaanottavan yhtiön velkojen 
maksun. Ministeriön on velvoitettava luovut
tava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulu
tuksesta ainakin yhdessä luovuttavan yhtiön 
kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin ministeriö tarvittaessa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Luovuttava/la ja vastaano!tavalla yhtiöllä 
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo mi-
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nisteriön päätöksen Ioukkaavan oikeuttaan, 
on oikeus valittaa ministeriön päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Tässä mo
mentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä 

JO§ 
Jos luovutettavaan vakuutuskantaan sisäl

tyy vakuutussopimuksia, jotka on tehty 2 a 
luvun J tai 8 §:ssä tarkoitetun sijoittautumis
oikeuden tai palvelujen vapaan tcojoamisen 
oikeuden perusteella, ministeriön on ennen 
suostumuksen antamista hankittava suostu
mus sen muun ETA-valtion vakuutustarkas
tuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa 
vahinkovakuutussopimuksen kattama riski 
2 a luvun JO §:n mukaan sijaitsee tai jossa 
henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oi
keushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee. Tässä mo
mentissa tarkoitetuista vakuutussopimuksista 
on liitettävä selvitys 9 §:n J momentissa tar
koitettuun hakemukseen. 

Jos luovuteltavia vakuutussopimuksia on 
tehty 2 a luvun 6 §:ssä tarkoitetusta edustus
tosta käsin, ministeriön on ennen suostu
muksen antamista annettava edustuston si
jaintimaan vakuutustarkastuksesta vastaaval
le viranomaiselle mahdollisuus tulla kuulluk
si vakuutuskannan luovuttamisesta. 

11§ 
Vakuutuskanta siirtyy Vastaanottavalie yh

tiölle, kun ministeriö on antanut suostumuk
sensa toimenpiteeseen. Ministeriö voi hake
muksesta vahvistaa vakuutuskannan siirtymi
selle tätä myöhemmänkin ajankohdan. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai, jos se on evätty ja epäämispäätös on 
saanut lainvoiman, on vakuutuskannan luo
vuttaminen rauennut. 

J2 § 
Kun vakuutusyhtiö on luovuttanut vakuu

tuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle, luovu
tettuun vakuutuskantaan kuuluvan vakuutuk
sen ottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut 
vakuutuskannan luovuttamista koskevan pää
töksen tekemiseen ja jolla ei ole vakuutusso
pimuslain J2 §:n mukaista oikeutta irtisanoa 
vakuutus milloin tahansa, on oikeus kolmen 
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kuukauden kuluessa 2 momentissa mainitus
ta ilmoittamisesta kirjallisesti irtisanoa va
kuutussopimuksensa. 

V asiaanottaneen yhtiön hallituksen on il
moitettava vakuutuskannan luovuttamisesta 
kuukauden kuluessa vakuutuskannan siirty
misestä kuuluttamalla siitä virallisessa leh
dessä sekä ainakin yhdessä luovuttavan yhti
ön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi 
siten kuin asianomainen ministeriö tarvitta
essa määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös 
maininta 1 momentissa tarkoitetusta vakuu
tuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

13 § 
Vakuutusyhtiö voi asianomaisen ministeri

ön suostumuksella luovuttaa 2 a luvun 1 tai 
8 §:ssä tarkoitetun sijoittautumisoikeuden tai 
palvelujen vapaan tarjoamisen oikeuden pe
rusteella tehtyjen vakuutussopimusten va
kuutuskannan tai osan siitä ulkomaiselle va
kuutusyhtiölle, jonka kotipaikka on Euroo
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ulkomainen ETA -vakuutusyhtiö}. 

Ennen suostum uksen antamista ministeriön 
on hankittava vastaanottavan yhtiön kotival
tion vakuutustarkastuksesta vastaavan viran
omaisen vahvistus siitä, että vastaano!tavalla 
yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomi
oon ottaen riittävä toimintapääoma sekä 
suostumus sen ETA -valtion vakuutustarkas
tuksesta vastaavalta viranomaiselta, jossa 
vahinkovakuutussopimuksen kattama riski 
2 a luvun JO §:n mukaan sijaitsee tai jossa 
henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oi
keushenkilö, se oikeushenkilön toim ipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee. 

Jos luovuteltavia vakuutussopimuksia on 
tehty edustustosia käsin, ministeriön on en
nen suostumuksen antamista annettava edus
tuston sijaintimaan vakuutustarkastuksesta 
vastaavalle viranomaiselle mahdollisuus tulla 
kuulluksi vakuutuskannan luovuttamisesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään, kuitenkin siten, että 4 §:ssä tar
koitettua lausuntoa ei tarvitse antaa vastaan
oltavalle yhtiölle, 9 §:n 2 momentissa tarkoi
tettu kuulutus julkaistaan luovuttavan yhtiön 
kustannuksella ja tätä kuututusta ei anneta 
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vastaanottavan yhtiön vakuutusvelkojille 
sekä 12 §:ää ei sOvelleta. Luvun 6 §:n 2 mo
menttia, 7 §:ää ja 8 §:n 1 momenttia ei so
velleta vastaanottavaan yhtiöön. 

Ministeriö voi antaa ohjeita ja määräyksiä 
sekä myöntää erityisestä syystä poikkeuksia 
tämän luvun säännösten soveltamisesta tässä 
pykälässä tarkoitettuihin vakuutuskannan 
luovuttam isiin. 

14 § 
Vakuutusyhtiö voi, jos asianomainen m i

nisteriö katsoo siihen olevan erityistä syytä, 
luovuttaa muun kuin 13 §:ssä tarkoitetun 
vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle 
vakuutusyhtiölle tai vastaanottaa vakuutus
kannan tai sen osan ulkomaiselta vakuu
tusyhtiöltä 

Tässä pykälässä tarkoitetussa vakuutuskan
nan luovuttamisessa on muutoin soveltuvin 
osin noudatettava, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään, jollei ministeriö myönnä tästä 
poikkeusta. 

15 § 
Jos asianomainen ministeriö ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
saapunut vastaanottajalle, saanut vastausta 
niiden ETA -valtioiden vakuutustarkastukses
ta vastaaviita viranomaisilta, joilta ministeriö 
on JO §:n 1 momentin tai 13 §:n 2 momen
tin nojalla pyytänyt vahvistusta tai suostu
musta tai joille ministeriö on 10 §:n 2 mo
mentin tai 13 §:n 3 momentin nojalla anta
nut mahdollisuuden tulla kuulluksi, katso
taan näiden vahvistaneen vastaanottavan yh
tiön toimintapääoman riittävyyden tai anta
neen suostumuksen tai myönteisen lausun
non vakuutuskannan luovuttamiseen. 

16 b luku 

Jakautuminen 

1 § 
Vakuutusosakeyhtiö (jakautuva yhtiö) voi 

jakautua siten, että jakautuvan yhtiön vakuu
tuskanta sekä muut varat ja velat osittain tai 
kokonaan siirtyvät selvitysmenettelyttä yh
delle tai useammalle perustettavalle vakuu
tusosakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) ja ja
kautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat 
vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeet. 
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Vastaanottavana yhtiönä voi olla myös muu 
perustettava osakeyhtiö, jos sille ei jakautu
misessa siirry vakuutuskantaa tai sen osaa. 
Vastike saa olla myös rahaa, muuta omai
suuttaja sitoumuksia. Jos äänioikeuden tuot
tavan osakkeen omistajalle tOJjotaan vastik
keeksi muuta kuin vastaanottavan yhtiön 
vastaavia osakkeita, hänellä on kuitenkin 
aina oikeus saada tällaisen vastikkeen sijasta 
rahakorvaus, jollei yhtiöjä!jestyksessä ole 
muuta määrätty. 

Jakautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) jakautuvan yhtiön koko vakuutuskanta 

sekä kaikki muut varat ja velat siirtyvät kah
delle tai useammalle vastaanottavalle yhtiöl
le ja jakautuva yhtiö purkautuu; tai 

2) osajakautuvan yhtiön varoista ja velois
ta siirtyy yhdelle tai useammalle vastaano!ta
valle yhtiölle. 

Jakautuvaan yhtiöön sovelletaan, mitä 16 
luvun 2 §:ssä säädetään sulautuvasta yhtiös
tä. Jakautuvan yhtiön antaman optio-oikeu
den, vaihtovelkakiljan tai muun osakkeen
omistajan oikeuteen rinnastettavan oikeuden 
haltijaan sovelletaan vastaavasti, mitä 16 
luvun 3 §:ssä säädetään. Jakautuvan yhtiön 
sidotun oman pääoman alentamiseen sovelle
taan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
jakautumisessa soveltuvin osin, mitä osa
keyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1-4 momentissa 
sekä 2 §:n 5 momentissa ja 3 §:ssä sekä tä
män lain 5 luvun 3 §:ssä säädetään osake
pääoman alentamisesta sekä mitä 12 luvun 
2 a §:n 1 momentissa säädetään muun sido
tun oman pääoman alentamisesta. 

2§ 
Jakautuvan yhtiön hallituksen on laadittava 

jakautumissuunnitelma, johon sovelletaan 
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 4- 7 §:ssä 
säädetään kombinaatiosulautumisesta Jakau
tumissuunnitelmassa on lisäksi oltava: 

1) ehdotus jakautumisessa mahdollisesti 
siirtyvän jakautuvan yhtiön vakuutuskannan 
sekämuiden varojen ja velkojenjakamisesta 
kullekin jakautumiseen osallistuvalle yhtiöl
le; 

2) selvitys seikoista, joilla voi olla merki
tystä vastaanottavalle yhtiölle tulevan ja ja
kautuvalle yhtiölle jäävän omaisuuden arvi
oinnissa; 

3) ehdotus siitä, miten varojen siirto vas
taanottavan yhtiön osakepääomaan vaikuttaa 
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jakautuvan yhtiön omaan pääomaan; sekä 
4) selvitys siitä, ettäjakautumiseen osallis

tuvat vakuutusyhtiöt täyttävät jakautumisen 
jälkeen J 0 luvun vastuuvelan katetta koske
vat vaatimukset ja JJ luvussa säädetyt vaka
varaisuusvaatimukset. 

3§ 
Jakautumisesta päättää jakautuvan yhtiön 

yhtiökokous. 
Yhtiökokouksen päätös jakautumisesta on 

tehtävä 8 luvun JO §:n mukaisesti. Jos ja
kautuvassa yhtiössä on erilajisia äänioikeu
den tuottavia osakkeita ja yhtiön osakkeen
omistajille jaetaan omistusten suhteessa osa
kelqjeittain sama vastike, päätökseen vaadi
taan lisäksi niiden osakkeenomistajien kan
natus, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa 
kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista 
osakkeista. 

Muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa päätökseen tarvitaan kaikkien 
osakkeenomistajien suostum us. 

Muilta osin jakautumista koskevaan pää
tökseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä J6 
luvun 9 §:ssä, JO §:n 2 ja 3 momentissa se
kä JJ ja J7 §:ssä säädetään. 

Edellä J §:n 3 momentissa tarkoitetun oi
keuden haltijan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan, mitä J6 luvun J2 §:n 2 momen
tissa säädetään. Jos jakautuva yhtiö on julki
nen vakuutusosakeyhtiö ja vastaanottava yh
tiö on yksityinen vakuutusosakeyhtiö tai yk
sityinen osakeyhtiö, jakautuvan yhtiön osak
keenomistajan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 17 luvun 
3 §:ssä säädetään, jollei tämän lain 5 luvun 
säännöksistä muuta johdu. 

4§ 
Kahden kuukauden kuluessa jakautum is

suunnitelman hyväksymisestä jakautuvan 
yhtiön on haettava asianomaisen ministeriön 
suostumus jakautumissuunnitelmaan ja vah
vistus vastaanaltavien yhtiöiden yhtiöjärjes
tyksille, jos vastaanottava yhtiö on vakuu
tusyhtiö, sekä, jos kysymys on J §:n 2 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitetusta jakautumi
sesta, vahvistus jakautumisen vaatimalle yh
tiöjärjestyksen muutokselle. 

Jakautumista koskevasta hakemuksesta mi
nisteriön on, jollei se katso, että hakemus on 
enemm ittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta-
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va jakautuvan yhtiön kustannuksella viralli
sessa lehdessä. K uulutuksessa on kehotettava 
niitä jakautuvan yhtiön vakuutusvelkojia, 
jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta 
vastaan, esittämään ne ministeriölle sen mää
räämäYsä ajassa, joka saa olla enintään kaksi 
kuukautta. Ministeriön on velvoitettava ja
kautuva yhtiö viipymättä antamaan tieto 
kuulutuksesta ainakin yhdessä jakautuvan 
yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä li
säksi siten, kuin ministeriö tarvittaessa mää
rää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käYittämiä etuja ja jollei 
sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä. Ministeriöllä on oikeus 
liittää suostum uksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisena vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi. 

Jakautuvalla yhtiöllä sekä muistutuksente
kijällä, joka katsoo ministeriön päätöksen 
Ioukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa 
ministeriön päätöksestä korkeimpaan hallin
to-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttö
laissa säädetään. Tässä momentissa tarkoitet
tu valitus on käYiteltävä kiireellisenä. 

V asiaanottavat yhtiöt saavat jakautum ises
sa toimiluvan siltä osin kuin niille siirtyy 
jakautumisessa vakuutuskantaa, jollei minis
teriö toisin määrää. Jos kysymyksessä on 
1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ja
kautuminen, luovuttavan yhtiön toimilupa 
jää voimaan vain siltä osin kuin sille jää va
kuutus kantaa, jollei ministeriö toisin määrää. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemuk
seen on liitettävä ehdotus täYsä momentissa 
tarkoitetuista toimiluvista. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai jos se on evätty ja epäämispäätös on saa
nut lainvoiman, on jakautuminen rauennut. 

5§ 
Jakautuvan yhtiön on haettava jakautumi

sen täytäntöönpanaan rekisteriviranomaisen 
lupa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
ministeriö on antanut 4 §:ssä tarkoitetun 
suostum uksen jakautum issuunnitelm aan sekä 
vahvistanut 4 §:ssä tarkoitetut yhtiöjärjestyk
set sekäyhtiöjärjestyksen muutokset. Lupaan 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä 16 luvun 
14 ja 15 §:ssä säädetään. Jakautuvan yhtiön 
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on tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus 
jakautumisen täytäntöönpanosta. Jim oituk
sesta on voimassa, mitä 16 luvun 16 §:n 
1-3 momentissa säädetään kombinaa
tiosulautum isesta. 

Jos jakautuvan yhtiön omaisuuteen on voi
massa yrityskiinnityslaissa (634/1984) tar
koitettu yrityskiinnitys, jakautumista ei saa 
rekisteröidä, jollei samalla rekisteröidä yhti
ön ja kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiin
nitysten jakamisesta jakautuvan ja vastaan
ottavien yhtiöiden kesken ja kiinnitysten etu
oikeuden järjestämisestä. 

6§ 
Jakautuvan yhtiön vakuutuskanta sekä 

muut varat ja velat siirtyvät jakautumissuun
nitelmassa määritellyllä tavalla vastaanotta
valle yhtiölle, kun jakautumisen täytäntöön
pano on rekisteröity. Samanaikaisesti jakau
tuva yhtiö purkautuu 1 §:n 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitetussa jakautumisessa. 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajille syn
tyy jakautumisen rekisteröinnillä oikeus vas
tikkeeseen ja heistä tulee vastaanottavan yh
tiön osakkeenomistajia jakautum issuunnitel
man mukaisesti. Jakautuvalle yhtiölle kuulu
vat omat osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta 
vastikkeeseen. 

Jos jakautuva yhtiö purkautuu, sen halli
tuksen ja toimitusjohtajan on annettava lop
putilitys, johon sovelletaan, mitä 16 luvun 
18 §:n 5 momentissa säädetään. 

7§ 
Kun vakuutusosakeyhtiö on jakautunut ja 

jakautumisessa on siirtynyt vakuu
tusosakeyhtiön vakuutuskanta tai sen osa, 
siirtyneeseen vakuutuskantaan kuuluvan va
kuutuksen ottajalla, joka ei ole myötävaikut
tanut jakautumista koskevan päätöksen teke
miseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 
12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus 
milloin tahansa, on oikeus kolmen kuukau
den kuluessa 2 momentissa mainitusta il
moittamisesta kiljallisesti irtisanoa vakuutus
sopimuksensa. 

Jos vakuutusosakeyhtiön jakautumisessa 
on siirtynyt vakuutuskanta tai sen osa, vas
taanottaneen yhtiön hallituksen on ilmoitet
tava jakautumisesta kuukauden kuluessa ja
kautumisen täytäntöönpanon rekisteröim ises
tä kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä 
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sekä ainakin yhdessä jakautuneen yhtiön ko
tipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa 
määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös mai
ninta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuk
senottajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopi
muksensa. 

8§ 
Jos 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite

tussa jakautumisessa ilmaantuu varoja, joita 
ei ole jaettu jakautumissuunnitelmassa, ne 
kuuluvat jakautuvan yhtiön osakkeenomista
jille ja vastaanoitaville yhtiöille samassa 
suhteessa kuin jakautuvan yhtiön netto-omai
suus jaetaan jakautumissuunnitelman mu
kaan. 

Jakautuva yhtiö ja vastaanottavat yhtiöt 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan yh
tiön velasta, jota ei ole jaettu jakautumis
suunnitelmassa ja joka on syntynyt ennen 
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekis
teröity. Yhtiön vastuun kokonaismäärä on 
kuitenkin enintään sille jäävän tai siirtyvän 
netto-omaisuuden arvo. 

17 luku 

VahingonkOJvausvelvollisuus 

1 § 
Jos vahinkoa on aiheutettu rikkomalla tätä 

lakia tai vakuutusta koskevia perusteita, on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä osakeyh
tiölakia tai yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheu
tetun vahingon korvaamisesta säädetään osa
keyhtiölain 15 luvun 1 ja 3 §:ssä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaasta ja 
valitusta edustajasta on soveltuvin osin voi
massa, mitä osakeyhtiölain 15 luvussa on 
osakkeenomistaj asta säädetty. 

370060 

1 § 
Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään, 

vakuutusyhtiöön sovelletaan myös osakeyh
tiölain 15 luvun 1, 3-5 ja 7 §:n säännöksiä. 

Jos vahinkoa aiheutetaan rikkomalla tätä 
lakia, sovelletaan, mitä osakeyhtiölakia tai 
yhtiöjärjestystä rikkomalla aiheutetun vahin
gon korvaamisesta säädetään osakeyhtiölain 
15 luvun 1, 3-5 ja 7 §:ssä. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaasta ja 
valitusta edustajasta on voimassa, mitä osa
keyhtiölain 15 luvun 1, 3 ja 7 §:ssä sääde
tään osakkeenomistajasta. 
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2 § 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor

vausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412174) 2 ja 6 luvussa on säädetty. 

Mitä 1 momentissa on säädetty vahingon
korvauksen sovittelusta, on perustajan, halli
tuksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen, 
toimitusjohtajan ja tilintarkastajan osalta 
noudatettava vain, jos hänen syykseen jää 
lievä huolimattomuus. 

Ehdotus 

2§ 
Osakkaiden vaatimuksesta kannelta voidaan 
ajaa yhtiön lukuun osakeyhtiölain 15 luvun 
5 §:n 1 ja 2 momentin estämättä, jos: 

1) vakuutusyhtiön yhtiökokouksessa on 
myönnetty vastuuvapaus tai muutoin päätetty 
olla nostamatta korvauskannetta, mutta osak
keenomistajat, joilla on vähintään yksi kym
menesosa kaikista osakkeista, tai yksi kol
masosa kokouksessa edustetuista osakkeista 
taikka keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat, 
joilla on vähintään yksi kolmasosa kokouk
sessa annetuista äänistä, ovat äänestäneet 
päätöstä vastaan; 

2) päätöstä vastuuvapauden myöntämistä 
koskevassa asiassa ei ole tehty kahdeksan 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymises
tä; tai 
3) päätöstä korvauskanteen nostamista 
koskevassa asiassa ei muutoin ole tehty kah
den kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa olisi 
pitänyt käsitellä yhtiökokouksessa. 

Kanteen voivat nostaa osakkaat, joilla on 
vähintään yksi kymmenesosa kaikista osak
keista tai vähintään vastaava määrä osakkei
ta taikka vastaava äänimäärä kuin 1 momen
tissa tarkoitetuilla, päätöstä vastustaneilla 
osakkailla. Jos osakas luopuu kanteesta sen 
nostamisen jälkeen, voivat muut kanteen 
nostaneet osakkaat kuitenkin sitti jatkaa. 

Kanne on pantava vireille kolmen kuukau
den kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta yh
tiökokouksen päätöksestä tai 1 momentissa 
mainitun määräajan päättymisestä tai, mil
loin on vaadittu 9 luvun 6 §:ssä tarkoitetun 
tarkastuksen toimittamista, siitä kun tarkas
tuksesta annettu lausunto on esitetty yhtiöko
kouksessa tai kun tarkastajan määräämistä 
tarkoittava hakemus on hylätty. 

Kanteen nostaneet osakkaat vastaavat oi
keudenkäyntikuluista. He ovat kuitenkin oi
keutettuja saamaan yhtiöltä korvauksen siinä 
määrin kuin yhtiölle oikeudenkäynnillä voi
tetut varat siihen riittävät. Tuomioistuin voi 
määrätä, että kanteen nostaneille osakkaille 
on suoritettava heidän osakkeilleen tuleva 
osuus yhtiölle voitetuista varoista. 
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3 § 3 § 
Jos keskinäisen vakuutusyhtiön yhtiöko- (kumotaan) 

kouksessa on myönnetty vastuuvapaus tai 
muutoin päätetty olla nostamatta korvaus-
kannetta, mutta osakkaat, joilla on vähintään 
yksi kolmasosa kokouksessa edustetusta ää-
nimäärästä, ovat äänestäneet päätöstä vas-
taan, on kanteen ajamisesta soveltuvin osin 
noudatettava, mitä osakeyhtiölain 15 luvun 
6 §:n 1 momentissa on säädetty. 

Kanteen voivat nostaa keskinäisessä va
kuutusyhtiössä osakkaat, joilla on vähintään 
vastaava äänimäärä kuin 1 momentissa tar
koitetuilla, päätöstä vastustaneilla osakkailla. 
Muutoin on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 2-4 
momentissa on säädetty. 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

1 § 
Tuomioistuimen, tuomioistuimen puheen

johtajan tai kihlakunnantuomarin on viran 
puolesta viivytyksettä annettava tieto sosiaa
li- ja terveysministeriölle osakeyhtiölain 16 
luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta rat
kaisusta. 

2 § 
Mitä osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:ssä on 

säädetty, on soveltuvin osin noudatettava 16 
luvun 6 §:ssä tarkoitetun lunastuksen lunas
tusoikeutta sekä lunastushinnan määrää kos
kevaa erimielisyyttä ratkaistaessa. 

1 § 
Tämän luvun säännösten lisäksi vakuu

tusyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain 16 
luvun 2-4, 6, 7 ja 7 a §:n säännöksiä. 

2 § 
Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspai

kasta säädetään, saa 17 luvun 2 §:ssä ja osa
keyhtiölain 15 luvun 5 §:ssä tarkoitettua kor
vauskannetta ajaa vakuutusyhtiön kotipaikan 
tuomioistuimessa. Sama tuomioistuin voi 
käsitellä myös rikokseen perustuvan kor
vausvaatimuksen sekä osakeyhtiölain 3 lu
vun 3 §:n 3 momentissa, 6 luvun JO §:ssäja 
16 luvun 5 §:n 5 momentissa tarkoitetun 
osakkeiden lunastusta koskevan riidan sekä 
tämän lain 16 luvun 14 §:n 1 momentissa, 
16 b luvun 5 §:ssä, 18 a luvun 2 §:n 2 m o
mentissaja 3 §:ssä sekä osakeyhtiölain 6 lu
vun 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun kanteen 
siitä, onko velkoja saanut maksun tai tur
vaavan vakuuden saatavastaan. 

2a§ 
Tuomioistuimen on viran puolesta viivy

tyksettä annettava tieto asianomaiselle mi-



172 HE 18/1997 vp 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Joka 
1) harjoittaa vakuutusliikettä ilman toimi

lupaa tai 1 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentin 
säännösten vastaisesti; tai 

2) antaa 15 luvun 22 §:n säännösten tai 
sosiaali- ja terveysministeriön 14 luvun 
5 §:n nojalla määräämän kiellon vastaisesti 
uusia vakuutuksia, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, 
vakuutusliikkeen Iuvattarnasta haJjoittami
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh
deksi vuodeksi. 

4 § 
Joka 

2) antaa rekisteriviranomaiselle väärän il
moituksen, vakuutuksen tai todistuksen osa
ke- tai takuupääoman taikka pohjarahaston 
maksamisesta; 

Ehdotus 

nisteriölle osakeyhtiölain 16 luvun 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta ratkaisusta. 

2b§ 
Keskuskauppakamari valitsee kutakin 16 

luvun 3, 12 ja 19 §:ssä, 16 b luvun 3 §:ssä 
sekä 18 a luvun 2 §:ssä tarkoitettua lunas
tusriitaa varten lunastusta vaativan osapuolen 
hakemuksesta tarpeellisen määrän välimiehiä 
ja määrää välimiesten puheenjohtajan. 
Välimiehillä on oltava tehtävään tarvittava 
asiantuntemus. 

Vakuutusyhtiö vastaa 16 luvun 3 ja 
12 §:ssä, 16 b luvun 3 §:ssä sekä 18 a luvun 
3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn ku
luista. Välimiehet voivat kuitenkin erityisistä 
syistä velvoittaa osakkeenomistajan koko
naan tai osittain korvaamaan yhtiölle sen 
kulut. Lunastaja vastaa 16 luvun 19 §:ssä 
tarkoitetun välimiesmenettelyn kuluista, jos 
välimiehet eivät erityisistä syistä katso koh
tuulliseksi velvoittaa lunastettavien osakkei
den omistajaa kokonaan tai osittain vastaa
maan niistä. 

Välimiesmenettelystä on muutoin voimas
sa, mitä osakeyhtiölain 16 luvun 5 §:n 2, 4 
ja 5 momentissa säädetään. 

3 § 
Joka tahallaan 
1) harjoittaa vakuutusliikettä ilman toimi

lupaa tai 1 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentin 
säännösten vastaisesti tai 

2) antaa 15 luvun 22 §:n säännösten tai 
asianomaisen ministeriön 14 luvun 5 §:n 
nojalla määräämän kiellon vastaisesti uusia 
vakuutuksia, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen, 
vakuutusliikkeen Iuvattomas ta haJjoittam i
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh
deksi vuodeksi. 

4 § 
Joka tahallaan 

2) 2 luvun 11 §:ssä, 15 luvun 18 §:ssä, 16 
luvun 16 §:ssä tai 16 b luvun 5 §:ssä taikka 
osakeyhtiölain 4 luvun 9 tai 12 c §:ssä tar
koitetussa tapauksessa antaa rekisterivi
ranomaiselle tai tuomioistuimelle väärän il
moituksen, vakuutuksen tai todistuksen osa
ke- tai takuupääoman, pohjarahaston taikka 
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3) toimii toisen välikätenä tässä laissa tai 
yhtiöjärjestyksessä olevan äänioikeuden ra
joittamista koskevan säännöksen tai mää
räyksen kiertämiseksi; 

5) ministeriön 14 luvun 6 §:n nojalla mää
räämän kiellonv astaisesti luovuttaa tai pant
taa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta; tai 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. 

5 § 
Joka 
1) osake- tai takuuosuuskirjaa, väliaikais

todistusta taikka osakeantitodistusta annetta
essa menettelee tämän lain säännösten vas
taisesti; 

3) jakaa yhtiön varoja tämän lain säännös
ten vastaisesti; 

4) antaa rahalainan tai vakuuden 12 luvun 
5 § :n säännösten vastaisesti 

7) jättää toimittamatta tämän lain mukaan 
viranomaiselle annettavan ilmoituksen tai 
muun tiedon; 

Ehdotus 

velan maksamisesta, 
3) toimii toisen välikätenä tässä laissa tai 

tämän lain nojalla sovellettavissa osakeyh
tiölain taikka yhtiöjärjestyksessä olevan ää
nioikeuden rajoittamista koskevan säännök
sen tai määräyksen kiertämiseksi, 

5) ministeriön 14 luvun 6 §:n nojalla mää
räämän kiellon vastaisesti luovuttaa tai pant
taa yhtiön hallinnassa olevaa omaisuutta, 

6) rikkoo säännöksiä riippumattomana 
asiantuntijana toimivan tilintarkastqjan lau
sunnon laatimisesta, 

7) rikkoo säännöksiä pääomalainan palaut
tamisesta, koron tai muun hyvityksen mak
samisesta tai vakuuden asettamisesta, 

8) jakaa vakuutusyhtiön varoja tämän lain 
säännösten vastaisesti, 

9) antaa rahalainan tai vakuuden 12 luvun 
5 §:n säännösten vastaisesti, tai 

JO) rikkoo 1 luvun 1 a §:n 1 momentin 
kieltoa yksityisen vakuutusosakeyhtiön ja 
sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön, joka ei 
ole julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, ar
vopaperien ottamisesta arvopaperi
markkinalaissa tarkoitettua julkista kaupan
käyntiä vastaavan menettelyn kohteeksi, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, vakuutusyhtiörikoksesta sak
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo
deksi. 

5 § 
Joka tahallaan 
1) osake- tai takuuosuuskirjaa, väliaikais

todistusta, osakeantitodistusta, optiotodistusta 
tai juoksevaa velkakirjaa annettaessa menet
telee tämän lain tai sen nojalla sovellettavien 
osakeyhtiölain säännösten vastaisesti; 

3) laiminlyö noudattaa osakeyhtiölain 16 
luvun 7 a §:n säännöstä yhtiönkirjeissä ja 
lomakkeissa mainittavista tiedoista, 

4) rikkoo osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n 3 
momentin säännöstä yhtiön ja sen ainoan 
osakkeenomistajan välisten sopimusten ja 
sitoumusten kirjaamisesta, 

7) rikkoo osakeyhtiölain II luvun 14 §:n 
säännöksiä tilinpäätöksen tai konsernitilin
päätöksen toimittamisesta rekisteriviranomai-
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1 0) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää
töksen laatimisesta tai vakuutusyhtiön sel
vitystilaa koskevan lopputilityksen antami
sesta, 

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

Ehdotus 

selle taikka jättää toimittamatta tämän lain 
mukaan asianomaiselle ministeriölle annetta
van ilmoituksen tai muun tiedon, 

9) rikkoo osakeyhtiölain 3 luvun II §:n 3 
momentin säännöstä osakeomistuksensa il
moittamisesta merkittäväksi osake- ja osa
kasluetteloon, 

1 0) rikkoo tämän lain säännöksiä yksityi
sen vakuutusosakeyhtiön ja sellaisen keski
näisen vakuutusyhtiön, joka ei ole julkinen 
keskinäinen vakuutusyhtiö, arvopaperien 
taljoam iseen liittyvästä ilm oitusvelvollisuu
desta, 

11) rikkoo 16 luvun 19 §:n säännöstä lu
nastusoikeuden ilmoittamisesta yhtiölle, tai 

12) rikkoo tämän lain tai sen nojalla sovel
lettavia osakeyhtiölain säännöksiä osa
vuosikatsauksen, välitilinpäätöksen, tilinpää
töksen, konsernitilinpäätöksen tai 15 luvun 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätök
sen laatimisesta tai vakuutusyhtiön sulautu
mista, jakautumista taikka selvitystilaa kos
kevan lopputilityksen antamisesta, 

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

Vakuutusyhtiörikkomuksesta tuomitaan 
myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta 
menettelee 1 momentin 12 kohdassa tarkoi
tetulla tavalla. 

18 a luku 

Yhtiömuodon muuttaminen 

1 § 
Yksityisen vakuutusosakeyhtiön m uuttam i

sesta julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamisesta 
julkiseksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi 
päättää yhtiökokous. Päätös yhtiömuodon 
muuttamisesta on pätevä, jos se on tehty 8 
luvun JO §:n mukaisesti. 

Yksityisen vakuutusosakeyhtiön muuttami
seen julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi sovel
letaan osakeyhtiölain 17 luvun 1 §:n 3 ja 4 
momentin säännöksiä. 

Yksityinen vakuutusosakeyhtiö voidaan 
muuttaa julkiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
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Ehdotus 

keskinäinen vakuutusyhtiö julkiseksi keski
näiseksi vakuutusyhtiöksi vain, jos yhtiö 
täyttää 10 luvun vastuuvelan katetta koske
vat vaatimukset ja 11 luvun vakavaraisuus
vaatimukset ja jos yhtiön yhtiöjärjestys täyt
tääjulkisen vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksel
le tässä laissa asetetut vaatimukset ja riippu
mattomana asiantuntijana toimivan tilintar
kastajan antaman lausunnon mukaan yhtiön 
osakepääomalle, takuupääomalle ja muulle 
sidotulle pääomalle on täysi kate. Asiantun
tijaan ja lausuntoon sovelletaan soveltuvin 
osin, mitä osakeyhtiölain 2 luvun 4 a §:ssä 
säädetään. Lausunnon nähtävänäpitoon so
velletaan soveltuvin osin, mitä osakeyh
tiölain 4 luvun 4 b §:n 2 momentissa sääde
tään. Lausunto on liitettävä yhtiömuodon 
muuttamisesta tehtävään rekisteri-ilmoituk
seen. 

2§ 
Julkisen vakuutusosakeyhtiön muuttami

sesta yksityiseksi vakuutusosakeyhtiöksi ja 
julkisen keskinäisen vakuutusyhtiön muutta
misesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi päät
tää yhtiökokous 8 luvun 10 §:n mukaisesti. 

Julkisen vakuutusosakeyhtiön muuttami
seen yksityiseksi vakuutusosakeyhtiöksi so
velletaan soveltuvin osin osakeyhtiölain 17 
luvun 2 §:n 2-5 momentin säännöksiä. 

Julkisen vakuutusosakeyhtiön osakkeen
omistajalla, joka on äänestänyt 1 momentis
sa tarkoitettua päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia yhtiötä lunastamaan hänen osakkeen
sa. Lunastukseen sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä 16 luvun 12 §:ssä säädetään. 

Keskinäisen vakuutusyhtiön takuuosuuden 
omistajalla, joka on äänestänyt 1 momentis
sa tarkoitettua päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä käyvästä 
hinnasta hänen takuuosuutensa. Takuuosuu
den omistajan oikeuteen vaatia lunastusta 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä 16 luvun 
12 §:ssä säädetään vakuutusosakeyhtiön su
lautumispäätöstä vastaan äänestäneen osak
keenomistajan oikeudesta vaatia osakkeiden
sa lunastusta. 

3§ 
Keskinäisen vakuutusyhtiön 1 ja 2 §:ssä 

tarkoitettuun yhtiömuodon muuttamiseen 
sovelletaan myös osakeyhtiölain 17 luvun 
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1 §:n 3 ja 4 momentin ja 2 §:n 2-5 mo
mentin säännöksiä. Mainittujen lainkohtien 
säännöksiä osakeyhtiöstä, osakkeenomista
josta ja osakkeesta sovelletaan keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön, takuuosuudenom istajaan ja 
takuuosuuksiin. 

4§ 
Yhtiökokouksen päätökseen, joka tarkoit

taa vakuutusosakeyhtiön muuttamista keski
näiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen 
vakuutusyhtiön muuttamista vakuu
tusosakeyhtiöksi, on haettava asianomaisen 
ministeriön suostumus. Hakemukseen on 
liitettävä yhtiökokouksessa hyväksytty yhtiö
muodon muuttamisesta johtuva yhtiöjärjes
tyksen muutosehdotus. 

Hakemuksesta on ministeri6n, jollei se 
katso, että hakemus on enemmittä selvityk
sittä hylättävä, yhtiön kustannuksella kuulu
tettava virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa 
on kehotettava niitä yhtiön osakkaita ja vel
kojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia ha
kemusta vastaan, esittämään ne ministeriölle 
sen määräämässä ajassa, joka saa olla enin
tään kaksi kuukautta. Ministeriön on velvoi
tettava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuu
lutuksesta ainakin yhdessä yhtiön kotipaikan 
sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin mi
nisteriö tarvittaessa määrää. 

Ministeriön on annettava suostumuksensa, 
jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja tai 
minkään osakasryhmän etua. 

Ministeriöllä on oikeus liittää suostumuk
sen antamiseen ehdot, joita ministeriö pitää 
tarpeellisena vakuutusten käsittämien etujen 
tai osakasryhmien etujen turvaamiseksi. 

Yhtiöllä sekä m uistutuksentekijällä, joka 
katsoo ministeriön päätöksen Ioukkaavan 
oikeuttaan, on oikeus valittaa ministeriön 
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
niin kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 
Tässä momentissa tarkoitettu valitus on käsi
teltävä kiireellisenä. 

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu 
tai, jos se on evätty ja epäämispäätös on 
saanut lainvoiman, on yhtiömuodon muutta
minen rauennut. 

5§ 
OsakkeenomistaJalla, joka on äänestänyt 

vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäi-
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Ehdotus 

seksi vakuutusyhtiöksi koskevaa yh
tiökokouksen päätöstä vastaan, on oikeus 
vaatia, että yhtiö lunastaa häneltä käyvästä 
hinnasta osakkeet, jotka on yhtiökokoukseen 
mennessä ilmoitettu merkittäviksi osakeluet
teloon. Osakkeenomistajan oikeuteen vaatia 
lunastusta sovelletaan soveltuvin osin, mitä 
16 luvun 12 §:ssä säädetään. 

Voimaantulo 

1. Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Yleiset siirtymäsäännökset 

2. Ennen tämän lain voimaantuloa rekiste
röity vakuutusyhtiö sekä vakuutusyhtiö, joka 
rekisteröidään ennen lain voimaantuloa alle
kirjoitetun perustamiskirjan nojalla, on yksi
tyinen vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöön, jon
ka osake, velkakirja tai muu arvopaperi on 
lain tullessa voimaan arvopaperimark
kinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäyn
nin kohteena, sovelletaan kuitenkin, mitä 
julkisista vakuutusosakeyhtiöistä ja julkisista 
keskinäisistä vakuutusyhtiöistä säädetään. 
Tällaisen yhtiön on päätettävä sen muuttami
sestajulkiseksi vakuutusyhtiöksi. Y htiömuo
don muuttamisesta johtuville yhtiöjärjestyk
sen muutoksille on vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta haettava asianomaisen 
ministeriön vahvistus, jollei julkista kaupan
käyntiä yhtiön arvopapereilla ole sitä ennen 
lopetettu. Päätös voidaan tehdä osakeyh
tiölain 9 luvun 13 §:n mukaisesti noudattaen 
kuitenkin, mitä 18 a luvun 1 §:n 2 ja 3 mo
mentissa säädetään lukuun ottamatta 18 a 
luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua vaati
musta hyväksytyn tilintarkastajan lausunnos
ta Yhtiöjärjestyksen muutokset on ilmoitet
tava rekisteröitäviksi kolmen kuukauden ku
luessa ministeriön antamasta päätöksestä. 
Ministeriö voi asettaa vakuutusyhtiölle uh
kasakon tässä momentissa tarkoitetun vel
voitteen täyttämisen tehosteeksi. 

3. Yhtiöjärjestykseen sisältyvän tämän lain 
vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan 
tämän lain säännöksiä, jollei näistä siirty
mäsäännöksistä muutajohdu. Jos yhtiöjärjes
tys on tämän lain mukaan puutteellinen tai 
sisältää tämän lain vastaisia määräyksiä, on 
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yhtiön hallituksen tehtävä yhtiökokoukselle 
ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta lain 
mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksille 
on viiden vuoden kuluessa lain voimaantu
losta haettava ministeriön vahvistus. Y h
tiöjärjestyksen muutokset on ilmoitettava 
rekisteröimistä varten kolmen kuukauden ku
luessa ministeriön antamasta päätöksestä. 
Ministeriö voi asettaa vakuutusyhtiölle uh
kasakon tässä momentissa tarkoitetun vel
voitteen täyttämisen tehosteeksi. 

4. Tämän lain voimaantulon jälkeen rekis
teröitäväksi ilmoitettua tämän lain vastaista 
yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei 
näistä siirtym äsäännöksistä muuta johdu. 

5. Vakuutusyhtiö voi tämän lain vahvista
misenjälkeen mutta ennen sen voimaantuloa 
päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tä
män lain säännösten mukaiseksi lain voi
maan tullessa voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. Päätös voidaan ilmoittaa rekiste
röitäväksi ennen lain voimaantuloa ja rekis
teröidä siten, että yhtiöjärjestyksen muutos 
tulee voimaan samana päivänä kuin tämä 
laki. Jos yhtiöjärjestyksen muutos koskee 
yksityisen vakuutusyhtiön muuttamista julki
seksi vakuutusyhtiöksi, sitä ei voida rekis
teröidä, ellei ole noudatettu, mitä 18 a luvun 
1 §:ssä säädetään. 

6. Osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoi
tettuun tytäryhteisöön on soveltuvin osin so
vellettava, mitä muualla säädetään tai määrä
tään osakeyhtiön tytäryhtiöstä. 

7. Vakuutusyhtiön luotanottoon sovelle
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä, jos luotto on otettu ennen 
lain voimaantuloa eikä siihen liittyviä ehtoja 
muuteta lain voimaantulon jälkeen. V akuu
den antamiseen sovelletaan lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos va
kuus on annettu ennen lain voimaantuloa 
eikä siihen liittyviä ehtoja muuteta lain voi
maantulon jälkeen. 

Vakuutusyhtiön perustamista koskevat 
siirtymäsäännökset 

8. Vakuutusyhtiön perustamiseen ja rekis
teröimiseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos pe
rustamiskirja on allekirjoitettu ennen lain 
voimaantuloa eikä näistä siirtymäsäännöksis
tä muuta johdu. 
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9. Mitä osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:ssä 
säädetään, ei sovelleta ennen tämän lain voi
maantuloa tehtyyn sopimukseen. 

Vakuutusyhtiön osakkuutta koskevat siirty
mäsäännökset 

10. Jos keskinäisen vakuutusyhtiön vakuu
tuksenottajaosakkaan henkilökohtainen vas
tuu yhtiön velvoitteista yhtiöjärjestyksen m u
kaan on tämän lain voimaan tullessa laa
jempi kuin mitä 3 luvun 1 §:n 2 momentissa 
säädetään, voidaan sen estämättä, mitä edellä 
näissä voimaantulosäännöksissä säädetään, 
yhtiöjärjestyksen määräystä laajemmasta 
vastuusta soveltaa enintään kahden vuoden 
ajan tämän lain voimaantulosta. 

Osakekirjaa, takuuosuuskirjaa ja osakeluet
teloa koskevat siirtymäsäännökset 

11. Vakuutusyhtiön rekisterinumero on 
merkittävä osake- ja takuuosuuskirjaan, joka 
esitetään yhtiölle tai jonka yhtiö luovuttaa 
tämän lain voimaantulon jälkeen. 

12. Ilmoitus, jota tarkoitetaan osakeyh
tiölain 3 luvun 11 §:n 3 momentissa, on teh
tävä kahden kuukauden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta. 

Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvia osakkeita 
koskevat siirtymäsäännökset 

13. Yhtiökokouksen päätös, jota tarkoite
taan osakeyhtiölain 3 a luvun 3 a §:ssä, voi
daan tehdä aikaisintaan kahden vuoden ku
luttua tämän lain voimaantulosta. 

14. Jos arvo-osuusjärjestelmään osakkeen
sa liittänyt yhtiö pitää yhtiökokouksen tämän 
lain voimaantulon jälkeen, noudatetaan osa
keyhtiölain 3 a luvun 11 §:n säännöksiä yh
tiökokoukseen osallistumisen ratkaisevasta 
määräpäivästä 

Osake- ja takuupääoman korottamista 
koskevat siirtymäsäännökset 

15. Ennen tämän lain voimaantuloa teh
tyyn hallituksen päätökseen osake- tai takuu
pääoman korottamisesta ja sen rekisteröimi-
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seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä, jollei näistä 
siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

16. Y htiöjiifjestys on muutettava osakeyh
tiölain 4 luvun 2 §:n säännösten mukaiseksi 
kolmen vuoden kuluessa tämän lain voi
maantulosta. Kunnes yhtiöjiiljestys on muu
tettu, sovelletaan tämän lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jollei yh
tiöjiifjestystä ole muutettu kolmen vuoden 
kuluessa tämän lain voimaantulosta. 

17. Jos osake- tai takuupääoman korotta
misesta on päätetty ennen tämän lain voi
maantuloa, osake- tai takuupääoman rekiste
röimiseen sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita 4 luvun 3 §:n sään
nöksiä. Yhtiön täysin maksettu osake- tai 
takuupääoma on kuitenkin ilmoitettava re
kisteröitäväksi vuoden kuluessa lain voi
maantulosta. 

18. Osakeyhtiölain 4 luvun 1 §:ssä tarkoi
tettuun optio-oikeuteen sovelletaan soveltu
vin osin, mitä muualla säädetään tai määrä
tään osakeyhtiön ottamasta optiolainasta. 

Osake- ja takuupääoman alentamista, lunas-
tusehtoisia osakkeita ja takuupääoman ta
kaisinmaksua koskevat siirtymäsäännökset 

19. Jos tuomioistuimen lupaa osakepää
Dm an alentamiseen on haettu ennen tämän 
lain voimaantuloa, menettelyyn sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleen 5 lu
vun 1 §:n säännöksiäja osakeyhtiölain 6 lu
vun 3 §:n säännöksiä. 

20. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaista 
yhtiöjiifjestyksen määräystä tai sitä vastaavaa 
yhtiöjärjestyksen määräystä, jota ei ennen tä
män lain voimaantuloa annetun lain nojalla 
ole tarvinnut muuttaa, ei tarvitse muuttaa tä
män lain mukaiseksi. Tämän lain 5 luvun ja 
osakeyhtiölain 6 luvun säännöksiä sovelle
taan kuitenkin tämän lain voimaantulon jäl
keen päätöksentekoon ja lunastusmenette
lyyn, joka koskee osakkeen lunastam ista täl
laisen määräyksen perusteella. 

Omia osakkeita ja takuuosuuksia koskevat 
siirtymäsäännökset 

21. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
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olleen osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:n toisen 
virkkeen mukaista yhtiöjäljestyksen mää
räystä tai sitä vastaavaa yhtiöjäljestyksen 
määräystä, jota ei ennen tämän lain voi
maantuloa annetun lain nojalla ole tarvinnut 
muuttaa, ei tarvitse muuttaa tämän lain ja 
osakeyhtiölain mukaiseksi. Osakeyhtiölain 3 
luvun 3 §:n 5 momentin säännöksiä sovel
letaan kuitenkin osakkeen lunastamiseen täl
laisen määräyksen perusteella lain voimaan
tulon jälkeen. 

22. Yhtiö voi 6 luvun 3 §:n nojalla hank
kia vain täysin maksettuja osakkeita ja ta
kuuosuuksia. 

23. Yhtiön on kolmen vuoden kuluessa tä
män lain voimaantulosta alennettava osake
tai takuupääomaa niiden osakkeiden tai ta
kuuosuuksien nimellisarvoa vastaavalla 
määrällä, jotka yhtiö lain voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti on 
lunastanut ja poistanut osake- tai takuu
osuusluettelosta osake- tai takuupääomaa 
alentamatta. Päätöksen osake- tai takuupää
oman alentamisesta voi tällöin tehdä hallitus. 
Vakuutusyhtiö ei saa alentaa peruspää
omaansa 2 luvun 5 §:ssä säädettyä määrää 
pienemmäksi, jollei ministeriö erityisistä 
syistä myönnä lupaa alentaa peruspääomaa 
enintään puoleen 2 luvun 5 §:ssä säädetystä 
määrästä 

24. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten vastaisesti ennen lain 
voimaantuloa yhtiölle tulleet osakkeet tai 
takuuosuudet on luovutettava kuuden kuu
kauden kuluessa lain voimaantulosta. 

25. Ennen tämän lain voimaantuloayhtiöl
le tai sen tytäryhteisölle tulleisiin osakkeisiin 
tai takuuosuuksiin, joihin ei lain voimaan 
tullessa voimassa olleiden säännösten mu
kaan liittynyt luovutusvelvollisuutta, sovelle
taan 6 luvun 4 §:n 2-5 momentin säännök
siä kolmen vuoden kuluttua lain voimaan
tulosta. 

Yhtiön johtoa koskevat siirtymäsäännökset 

26. Tämän lain 7 luvun 2 ja 3 a §:ssä tar
koitettuun toimitusjohtajan sijaiseen on so
vellettava, mitä muualla säädetään tai määrä
tään vakuutusyhtiön varatoimitusjohtajasta. 
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Yhtiökokousta koskevat siirtymäsäännökset 

27. Ennen tämän lain voimaantuloa teh
tyyn yhtiökokouksen päätökseen ja sen re
kisteröintiin sovelletaan lain voimaan tulles
sa voimassa olleita säännöksiä, jollei näistä 
siirtymäsäännöksistä muuta johdu. 

28. Yhtiökokouskutsuun, joka on toimitet
tu ennen tämän lain voimaantuloa, ja osak
kaiden nähtävinä ennen lain voimaantuloa 
pidettäviin asiakirjoihin sovelletaan lain voi
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

29. Tämän lain 8 luvun 3 §:n rajoitusta 
yhtiökokoukseen osallistumisesta sovelletaan 
sellaiseen osakkeeseen tai takuuosuuteen, 
johon ei lain voimaan tullessa vallinneiden 
seikkojen perusteella liittynyt lain voimaan 
tullessa voimassa olleen 8 luvun 3 §:n mu
kaan vastaavaa rajoitusta, kolmen vuoden 
kuluttua lain voimaantulosta. 

30. Yhtiöjärjestys on muutettava 8 luvun 
5 §:n 1 momentin uusien säännösten mukai
seksi kolmen vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta. Kunnes yhtiöjärjestys on 
muutettu, sovelletaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin, jollei yh
tiöjäl:jestystä ole muutettu kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. Ennen 1 päi
vää maaliskuuta 1979 rekisteröitäväksi il
moitettu 8 luvun 5 §:n 1 momentin säännök
sen vastainen yhtiöjärjestyksen äänestysmää
räys jää kuitenkin edelleen voimaan. 

31. Jos kolmen vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta päätetään yhtiöjärjestyk
sen muuttamisesta osake- tai takuuosuusla
jien yhdistämiseksi siten, että koko osake
tai takuuosuuslajin oikeudet vähenevät, vaa
ditaan 8 luvun JO §:n mukaisen päätöksen 
lisäksi niiden osakkeenomistajien tai takuu
osuuden omistajien suostumus, joilla on vä
hintään yksi kolmasosa tämänlqjisista osak
keista tai takuuosuuksista, ja niiden osak
keenomistajien ja takuuosuuden omistajien 
kannatus, joilla on vähintään kaksi kol
masosaa kokouksessa edustetuista tämänla
jisista osakkeista tai takuuosuuksista. 

Tilintarkastusta koskevat siirtymäsäännökset 

32. Yhtiökokouksen on nimettävä valvon
tatilintarkastajalle sijainen tilikaudelle, joka 
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alkaa vuoden kuluttua tämän lain tultua voi
maan. 

Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä kos
kevat siirtymäsäännökset 

33. Tilinpäätöstä koskevia tämän lain 
säännöksiä sovelletaan viimeistään siltä tili
kaudelta, joka alkaa lain tultua voimaan. 

34. Osakeyhtiölain 11 luvun 14 §:n mukai
nen velvollisuus ilmoittaa tilinpäätösasiakir
jat rekisteröitäviksi syntyy tämän lain voi
maan tullessa voimassa olleen osakeyhtiölain 
11 luvun 14 §:n 2 momentin tarkoittamassa 
yhtiössä ensimmäisen kerran tilikaudelta, 
joka alkaa lain tultua voimaan. 

35. Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus on 
laadittava viimeistään siltä katsauskaudelta, 
joka alkaa tämän lain tultua voimaan. 

V aitanjakoa ja yhtiön varojen muuta 
käyttöä koskevat siirtymäsäännökset 

36. Tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 12 luvun 5 §:n mukaisesti annettuun 
lainaan tai vakuuteen taikka annettuihin va
roihin ei sovelleta 12 luvun 5 a §:n säännök
siä, jos laina, vakuus tai varat on annettu 
ennen tämän lain voimaantuloa eikä niihin 
liittyviä ehtoja muuteta lain voimaantulon 
jälkeen. 

Sulautumista ja vähemmistöosakkeiden 
lunastam ista koskevat siirtymäsäännökset 

37. Sulautumiseen sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök
siä, jos sulautumissopimus on hyväksytty 
jossakin sulautumiseen osallistuvassa yhtiös
sä ennen lain voimaantuloa. 

38. Jos osakkeenomistqjalla ei ennen tä
män lain voimaantuloa ole ollut lain voi
maan tullessa voimassa olleen 16 luvun 
6 §:n tai osakeyhtiölain 14 luvun 8 §:n pe
rusteella siinä tarkoitettua lunastusoikeutta ja 
-velvollisuutta, sitä ei synny myöskään tä
män lain säännösten nojalla ennen lain voi
maantuloa vallinneiden seikkojen perusteel
la. Ennen lain voimaantuloa syntynyt lunas
tusoikeus ja -velvollisuus on kuitenkin il
moitettava yhtiölle kahden kuukauden ku-
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luessa lain voimaantulosta. Lunastusmenette
lyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä, jos lunastusvaati
mus on tehty ennen lain voimaantuloa Lu
nastushinnan tallettamiseen ja sille lasketta
vaan korkoon sovelletaan kuitenkin tämän 
lain säännöksiä, jos talletus tehdään lain tul
tua voimaan. 

Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
siirtymäsäännökset 

39. Vakuutuskannan luovuttamiseen sovel
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä, jos vakuutuskannan luo
vuttamista koskeva sopimus on hyväksytty 
luovuttavassa tai vastaanoltavassa yhtiössä 
ennen lain voimaantuloa. 

Yhtiön kirjeitä ja Iom akkeita koskevat siir
tymäsäännökset 

40. Osakeyhtiölain 16 luvun 7 a §:n sään
nöksiä yhtiön kirjeistä ja lomakkeista sovel
letaan vuoden kuluttua tämän lain voimaan
tulosta. 

Laki 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/1995) 65 §:n 1 momentti, 66 §:n 1 momentti ja 68 §:n 1-3 momentti seuraavasti: 

65 § 

Ulkomaisen ETA -vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 
luvun 5 b §:ssä säädetään, ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö voi luovuttaa sijoittautu
misoikeuden tai palvelujen vapaan tarjoami
sen oikeuden perusteella tehtyjen vakuutus
sopimusten vakuutuskannan suomalaiselle 
vakuutusyhtiölle tai toiselle ulkomaiselle 

65 § 

Ulkomaisen ETA -vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 14 §:ssä säädetään, ulkomainen ETA
vakuutusyhtiö voi luovuttaa sijoittautumisoi
keuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen 
oikeuden perusteella tehtyjen vakuutussopi
musten vakuutuskannan suomalaiselle va
kuutusyhtiölle tai toiselle ulkomaiselle 
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ET A-vakuutusyhtiölle. Ulkomaisen ET A-va
kuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaava viranomainen päättää kannan
luovutuksen sallimisesta. 

66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 
luvun 5 b §:ssä säädetään, kolmannen maan 
vakuutusyhtiö voi sosiaali- ja terveysministe
riön suostumuksella luovuttaa Suomen edus
tustostaan käsin tehtyjen vakuutussopimusten 
vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyh
tiölle tai sellaiselle ulkomaiselle ET A-vakuu
tusyhtiölle tai kolmannen maan vakuutusyh
tiölle, jolla on edustusto Suomessa. 

68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai
nen vakuutusyhtiö, on sen osalta soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 16 
luvun 1, 3 ja 5 §:ssä säädetään. 

Mitä vakuutusyhtiölain 16 luvun 3 §:ssä 
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 
66 § :ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luo
vuttamisesta, kuitenkin siten, että vakuu
tusyhtiölain 16 luvun 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu kuulutus julkaistaan luovuttavan 
yhtiön kustannuksella. Luovuttavaa yhtiötä 
ei ole kuitenkaan velvoitettava antamaan 
yhtiön osakkaille tietoa edellä mainitusta 
kuulutuksesta. Vakuutuskannan luovuttamis
ta koskevat asiakirjat on pidettävä ministe
riössä nähtävinä vakuutusyhtiölain 16 luvun 
3 § :n 2 momentissa tarkoitetun määräajan 
loppuun. 

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessä sekä 
ainakin yhdessä vakuutuskannan luovutta
neen yhtiön Suomen edustuston sijaintipai
kan sanomalehdessä kuukauden kuluessa va
kuutuskannan siirtymisestä, jos vahinkova
kuutuksen kattama riski sijaitsee Suomessa, 

370060 

Ehdotus 

ET A-vakuutusyhtiölle. Ulkomaisen ET A-va
kuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuk
sesta vastaava viranomainen päättää kannan
luovutuksen sallimisesta. 

66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttam inen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun I4 §:ssä säädetään, kolmannen maan 
vakuutusyhtiö voi asianomaisen ministeriön 
suostumuksella luovuttaa Suomen edustus
tostaan käsin tehtyjen vakuutussopimusten 
vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyh
tiölle tai sellaiselle ulkomaiselle ET A-vakuu
tusyhtiölle tai kolmannen maan vakuutusyh
tiölle, jolla on edustusto Suomessa. 

68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai
nen vakuutusyhtiö, on sen osalta soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 3-9, II ja I2 §:ssä säädetään. 

Mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 
66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luo
vuttamisesta. Vakuutusyhtiölain 16 a luvun 
9 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuulutus jul
kaistaan kuitenkin luovuttavan yhtiön kus
tannuksella. Luovuttavaa yhtiötä ei ole kui
tenkaan velvoitettava antamaan yhtiön osak
kaille tietoa edellä mainitusta kuulutuksesta. 
Vakuutuskannan luovuttamista koskevat 
asiakirjat on pidettävä ministeriössä nähtävi
nä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun määräajan loppuun. 

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessäja aina
kin yhdessä vakuutuskannan luovuttaneen 
yhtiön Suomen edustuston sijaintipaikan sa
nomalehdessä sekä lisäksi siten kuin asian
omainen ministeriö tarvittaessa määrää, kuu
kauden kuluessa vakuutuskannan siirtymi-
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jos henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaises
ti Suomessa tai, jos henkivakuutuksen ottaja 
on oikeushenkilö, se oikeushenkilön toimi
paikka, johon sopimus liittyy, sijaitsee Suo
messa. Ilmoituksen on sisällettävä maininta 
vakuutusyhtiölain 16 luvun 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitetusta vakuutuksenottajan oikeu
desta purkaa vakuutussopimuksensa. Jos luo
vuttavalla yhtiöllä ei ole edustustoa Suomes
sa, vakuutuskannan luovuttamisesta on viral
lisen lehden lisäksi ilmoitettava ainakin yh
dessä Suomessa ilmestyvässä sanomalehdes
sä. 

4. 

Ehdotus 

sestä, jos vahinkovakuutuksen kattama riski 
sijaitsee Suomessa, jos henkivakuutuksen 
ottaja asuu vakinaisesti Suomessa tai, jos 
henkivakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, 
se oikeushenkilön toimipaikka, johon sopi
mus liittyy, sijaitsee Suomessa. Ilmoituksen 
tulee sisältää maininta vakuutusyhtiölain 
16 a luvun 12 §:n 1 momentissa tarkoitetus
ta vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa 
vakuutussopimuksensa. Jos luovuttavalla yh
tiöllä ei ole edustustoa Suomessa, vakuutus
kannan luovuttamisesta on virallisen lehden 
lisäksi ilmoitettava ainakin yhdessä Suomes
sa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä lisäksi 
siten kuin ministeriö tarvittaessa määrää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199 

Laki 
aiVopaperimarldrlnalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain ( 495/1989) 1 lu

vun 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa (14611997), sekä 
lisätään 1 lukuun uusi 2 a § seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

2 § 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityi
sen osakeyhtiön arvopaperiin. 

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta yksityi
sen osakeyhtiön arvopaperiin eikä myöskään 
sellaisen keskinäisen vakuutusyhtiön arvo
paperiin, joka ei ole julkinen keskinäinen 
yhtiö. 

2a§ 
Tämän lain säännöksiä osakeyhtiöstä, 

osakkeesta ja osakkeenomistajasta sovelle
taan soveltuvin osin julkiseen keskinäiseen 
vakuutusyhtiöön, takuuosuuteen ja 
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takuuosuuden om istqjaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Laki 

päivänä 

vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 140 §, 

sekä 
muutetaan 4 §:n 1 momentin 2 kohta ja 141 § seuraavasti: 

4 § 
Vakuutuskassan toimintapiirin voi muo

dostaa 

2) osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetun samaan konserniin kuuluvien 
työnantajien työntekijät; 

140 § 
Jos vakuutuskassa yksin tai sellaisen yh

teisön kanssa, jossa kassalla on enemmän 
kuin puolet osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
määräämisvalta, omistaa enemmän kuin yh
deksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkeis
ta, on kassalla oikeus käypään hintaan lunas
taajäljellä olevat osakkeet osakeyhtiön muil
ta osakkeenomistajilta. Sillä jonka osakkeet 
voidaan lunastaa, on oikeus vaatia kassaa 
lunastamaan hänen osakkeensa. 

Jollei lunastamisesta voida sopia, kassan 
tulee kirjallisesti ilmoittaa asiasta osakeyhti
ön hallitukselle, jonka tulee yleiseltä alioi
keudelta hakea uskotun miehen määräämistä 
valvomaan yhtiön tuntemattomien osakkeen
omistajien etuja riidan aikana. 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:ssä sää
detään emoyhtiön ja tytäryhtiön välisestä 
lunastusmenettelystä, on soveltuvin osin 
noudatettava kassan ja 1 momentissa tarkoi
tetun osakeyhtiön välisessä lunastusmenette-

4 § 
Vakuutuskassan toimintapiirin voi muo

dostaa: 

2) osakeyhtiölain (734/ 1978) 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun samaan konserniin kuulu
vien työnantajien työntekijät; 

(kumotaan) 
140 § 
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lyssä. Mainitun pykälän 1 momentissa tar
koitetun vakuuden hyväksyy kuitenkin sosi
aali- ja terveysministeriö. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
asunto-osakeyhtiölaissa (80 1 /91) tarkoitettu
jen asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin eikä 
muidenkaan osakeyhtiöiden osakkeisiin, jot
ka yksin tai yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottavat oikeuden hallita asuin
huoneistoa. 

141 § 
Jos vakuutuskassa omistaa kaikki osakeyh

tiön osakkeet, voivat kassan ja yhtiön halli
tukset tehdä sopimuksen yhtiön sulautumi
sesta vakuutuskassaan. Sopimuksesta on kas
san tehtävä ilmoitus sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle vakuutuskassarekisteriin merkittä
väksi sekä yhtiön patentti- ja rekisterihalli
tukselle kaupparekisteriin merkittäväksi. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun so
pimus on tehty, kassan on haettava osakeyh
tiön kotipaikan yleisen alioikeuden lupa su
lautumissopimuksen täytäntöönpanoon uhal
la, että sulautuminen muuten raukeaa. Hake
mukseen on liitettävä selvitys 1 momentissa 
tarkoitetuista rekisteröimisistä sekä luettelo 
sulautuvan yhtiön tunnetuista velkojista ja 
heidän postiosoitteistaan. Tuomioistuimen 
käsitellessä lupahakemusta on noudatettava, 
mitä 137 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 2 
momentissa tarkoitettua tuomioistuimen lu
paa koskeva päätös on saanut lainvoiman, 
kassan on tehtävä luvasta ilmoitus sosiaali
ja terveysministeriölle vakuutuskassarekis
teriin merkittäväksi sekä yhtiön patentti- ja 
rekisterihallitukselle kaupparekisteriin mer
kittäväksi. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, 
kun sulautuminen on 2 momentin mukaan 
rauennut. Tuomioistuimen lupaa koskevan 
päätöksen rekisteröimisestä patentti- ja rekis
terihallituksen on ilmoitettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 

Ehdotus 

141 § 
Jos vakuutuskassa omistaa kaikki osakeyh

tiön osakkeet, kassan ja yhtiön hallitukset 
voivat sopia yhtiön sulautumisesta vakuutus
kassaan. Sulautumiseen sovelletaan soveltu
vin osin osakeyhtiölain 14 luvun säännöksiä 
tytäryhtiösulautumisesta lukuun ottamatta 
8-11 §:ää, 12 §:n säännöksiä sulautuvan 
yhtiön osakkeiden lunastamisesta, 14 §:n 1 
momentin toista virkettä ja 18 §:ää, jollei 
tässä pykälässä toisin säädetä. Kassan on 
lisäksi tehtävä sulautumissuunnitelmasta il
moitus asianomaiselle ministeriölle vakuu
tuskassarekisteriin merkittäväksi. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun va
kuutuskassa ja osakeyhtiö ovat hyväksyneet 
sulautumissuunnitelman, niiden on haettava 
ministeriön suostum us sulautum issuunnitel
maan ja vahvistus mahdolliselle kassan 
sääntöjen muutokselle. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetuista 
rekisteröinneistä. Ministeriön käsitellessä 
lupahakemusta on soveltuvin osin noudatet
tava, mitä 135 §:n 2 ja 3 momentissa sääde
tään. 

Vakuutuskassan ja osakeyhtiön on osa
keyhtiölain 14 luvun 13 §:n mukaisesti haet
tava patentti- ja rekisterihallituksen lupa su
lautumisen täytäntöönpanoon. Lupaa on 
haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, 
kun ministeriö on antanut 2 momentissa tar
koitetun suostumuksen. Hakemukseen on lii
tettävä selvitys 2 momentissa tarkoitetun 
suostumuksen merkitsemisestä vakuutuskas
sarekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen 
on viivytyksettä ilmoitettava luvan myöntä
misestä tai epääm istä koskevasta päätöksestä 
ministeriölle. Ministeriön on merkittävä lu
van myöntäminen tai epääminen vakuutus
kassarekisteriin 

Vakuutuskassan ja osakeyhtiön on ilmoi
tettava sulautuminen merkittäväksi patentti-



HE 18/1997 vp 189 

Voimassa oleva laki 

tuomioistuin on hylännyt hakemuksen, sosi
aali- ja terveysministeriön tulee tehdä rekis
teriin merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

6. 

Ehdotus 

ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin osa
keyhtiölain 14 luvun 16 §:n mukaisesti tai 
sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on liitet
tävä selvitys sulautumisen merkitsemisestä 
vakuutuskassarekisteriin. Patentti- ja rekiste
rihallituksen on viivytyksettä ilmoitettava 
sulautumisen rekisteröimisestä tai rekiste
röinnin epäämisestä ministeriölle. 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt ha
kemuksen, ministeriön tulee tehdä rekisteriin 
merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta 199. 

Laki 
eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 107 §, sekä 
muutetaan 108 §ja 115 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti: 

107 § 
Jos eläkesäätiö yksin tai sellaisen yhteisön 

kanssa, jossa eläkesäätiöllä on enemmän 
kuin puolet osakepääomasta tai osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä taikka vastaava 
määräämisvalta, omistaa enemmän kuin yh
deksän kymmenesosaa osakeyhtiön osakkeis
ta, on eläkesäätiöllä oikeus käypään hintaan 
lunastaa jäljellä olevat osakkeet osakeyhtiön 
muilta osakkeenomistajilta. Silläjonka osak
keet voidaan luastaa, on oikeus vaatia elä
kesäätiötä lunastamaan hänen osakkeensa. 

Jollei lunastamisesta voida sopia, elä
kesäätiön tulee kirjallisesti ilmoittaa asiasta 
osakeyhtiön hallitukselle, jonka on käräjäoi
keudelta haettava uskotun miehen määrää
mistä valvomaan yhtiön tuntemattomien 
osakkeenomistajien etuja riidan aikana. 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 9 §:ssä sää
detään emoyhtiön ja tytäryhtiön välisestä 
lunastusmenettelystä, on soveltuvin osin 
noudatettava eläkesäätiön ja 1 momentissa 

107 § 
(kumotaan) 
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tarkoitetun osakeyhtiön välisessä lunastus
menettelyssä. Mainitun pykälän 1 momentis
sa tarkoitetun vakuuden hyväksyy kuitenkin 
sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta 
asunto-osakeyhtiölaissa (801/91) tarkoitettu
jen asunto-osakeyhtiöiden osakkeisiin eikä 
muidenkaan osakeyhtiöiden osakkeisiin, jot
ka yksin tai yhdessä toisten osakkeiden 
kanssa tuottavat oikeuden hallita asuin
huoneistoa 

108 § 
Jos eläkesäätiö omistaa kaikki osakeyhtiön 

osakkeet, voivat eläkesäätiön ja yhtiön halli
tukset, tai milloin eläkesäätiössä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvosto ja yhtiön hallitus, 
tehdä sopimuksen yhtiön sulautumisesta elä
kesäätiöön. Sopimuksesta on eläkesäätiön 
tehtävä ilmoitus sosiaali- ja terveysministe
riölle eläkesäätiörekisteriin merkittäväksi 
sekä yhtiön patentti- ja rekisterihallitukselle 
kaupparekisteriin merkittäväksi. 

Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sopi
mus on tehty, eläkesäätiön on haettava osa
keyhtiön kotipaikan käräjäoikeuden lupa 
sulautumissopim uksen täytäntöönpanoon 
uhalla, että sulautuminen muuten raukeaa. 
Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo
mentissa tarkoitetuista rekisteröimisistä sekä 
luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista velko
jista ja heidän postiosoitteistaan. Tuomiois
tuimen käsitellessä lupahakemusta on nouda
tettava, mitä 104 §:n 2 ja 3 momentissa sää
detään. 

Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 2 
momentissa tarkoitettua tuomioistuimen lu
paa koskeva päätös on saanut lainvoiman, 
eläkesäätiön on tehtävä luvasta ilmoitus sosi
aali- ja terveysministeriölle eläkesäätiörekis
teriin merkittäväksi sekä yhtiön patentti- ja 
rekisterihallitukselle kaupparekisteriin mer
kittäväksi. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, 
kun sulautuminen on 2 momentin mukaisesti 
rauennut. Tuomioistuimen lupaa koskevan 
päätöksen rekisteröimisestä patentti- ja rekis
terihallituksen on ilmoitettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Ehdotus 

108 § 
Jos eläkesäätiö omistaa kaikki osakeyhtiön 

osakkeet, voivat eläkesäätiön ja yhtiön halli
tukset tai, milloin eläkesäätiössä on hallinto
neuvosto, hallintoneuvosto ja yhtiön hallitus, 
sopia yhtiön sulautumisesta eläkesäätiöön. 
Sulautumiseen sovelletaan soveltuvin osin 
osakeyhtiölain 14 luvun säänm5ksiä tytäryh
tiösulautumisesta lukuun ottamatta 
8-11 §:ää, 12 §:n säännöksiä sulautuvan 
yhtiön osakkeiden lunastamisesta, 14 §:n 1 
momentin toista virkettä ja 18 §:ää, jollei 
tässä pykälässä toisin säädetä. Eläkesäätiön 
on lisäksi tehtävä sulautumissuunnitelmasta 
ilmoitus asianomaiselle ministeriölle elä
kesäätiörekisteriin merkittäväksi. 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun elä
kesäätiö ja osakeyhtiö ovat hyväksyneet su
lautumissuunnitelman, niiden on haettava 
ministeriön suostum us sulautum issuunnitel
maan ja vahvistus mahdolliselle säätiön 
sääntöjen muutokselle. Hakemukseen on 
liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetuista 
rekisteröinneistä. Ministeriön käsitellessä 
lupahakemusta on soveltuvin osin noudatet
tava, mitä 102 §:n 2 ja 4 momentissa sääde
tään. 

Eläkesäätiön ja osakeyhtiön on osakeyh
tiölain 14 luvun 13 §:n mukaisesti haettava 
patentti- ja rekisterihallituksen lupa sulautu
misen täytäntöönpanoon. Lupaa on haettava 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun minis
teriö on antanut 2 momentissa tarkoitetun 
suostumuksen. Hakemukseen on liitettävä 
selvitys 2 momentissa tarkoitetun suostu
muksen merkitsemisestä eläkesäätiörekiste
riin. Patentti- ja rekisterihallituksen on vii
vytyksettä ilmoitettava luvan myöntämisestä 
tai epäämistä koskevasta päätöksestä minis
teriölle. Ministeriön on merkittävä luvan 
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Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
tuomioistuin on hylännyt hakemuksen, sosi
aali- ja terveysministeriön tulee tehdä rekis
teriin merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

115 § 
Yhteise1äkesäätiön voivat perustaa: 

2) osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitet
tuun konserniin kuuluvat suomalaiset työn
antajat; tai 

Ehdotus 

myöntäminen tai epääminen eläkesäätiöre
kisteriin. 

Eläkesäätiön ja osakeyhtiön on ilmoitetta
va sulautuminen merkittäväksi patentti- ja 
rekisterihallituksen kaupparekisteriin osa
keyhtiölain 14 luvun 16 §:n mukaisesti tai 
sulautuminen raukeaa. Ilmoitukseen on lii
tettävä selvitys sulautumisen merkitsemisestä 
eläkesäätiörekisteriin. Patentti- ja rekisteri
hallituksen on viivytyksettä ilmoitettava su
lautumisen rekisteröimisestä tai rekisteröin
nin epäämisestä ministeriölle. 

Jollei 3 momentissa tarkoitettuja rekisteri
ilmoituksia ole tehty säädetyssä ajassa tai jos 
patentti- ja rekisterihallitus on hylännyt ha
kemuksen, ministeriön tulee tehdä rekisteriin 
merkintä sulautumisen raukeamisesta. 

115 § 
Yhteiseläkesäätiön voivat perustaa: 

2) osakeyhtiölain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitet
tuun konserniin kuuluvat suomalaiset työn
antajat; tai 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 




