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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutustarkastuksen 
kustantamisesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vakuutustarkastuksesta kustantamisesta an
nettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että osa vakuutustarkastusmaksusta saatavis
ta tuloista ohjattaisiin sellaiseen koulutuk
seen ja tutkimukseen, jolla harkittaisiin ole
van yleistä merkitystä vakuutusvalvonnan ja 
vakuutustoiminnan edistämiselle. Tähän käy
tettävä summa, jonka suuruuden sosiaali- ja 
terveysministeriö määräisi, olisi vuosittainen 
enintään 840 000 euroa. 

390002C 

Näin kertyvät tulot ohjattaisiin vakuu
tusalan tätä tarkoitusta varten perustarnalle 
säätiölle, jonka toimintaa valvoisi Vakuutus
valvontavtrasto. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä huhtikuuta 1999. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Vakuutustarkastuksen kustantamisesta an
netussa laissa (479/1944) säädetään Suomes
sa vakuutustoimintaa harjoittavien laitosten 
velvollisuudesta suorittaa kultakin kalenteri
vuodelta sosiaali- ja terveysministeriön mää
räämä maksu edellä tarkoitettujen laitosten 
valvonnasta johtuvien kustannusten korvaa
miseksi. Maksuvelvollisuus koskee lain mu
kaan suomalaisia vakuutusyhtiöitä, ulkomai
sia vakuutusyrityksiä, joilla on Suomessa 
edustusto, vakuutusyhdistyksiä, vakuutuskas
soja, eläkesäätiöitä sekä työttömyyskassoja. 

Kunkin laitoksen suoritettava maksu muo
dostuu kiinteästä perusmaksusta ja siihen 
lisättävästä suhteellisesta maksusta, jonka 
suuruus riippuu laitoksen edeltävältä tilikau
delta Suomesta saadusta vakuutusmaksutu
losta. Laitoksilta kerätään lain mukaan mak
suvelvollisten laitosten valvonnasta aiheutu
neet todelliset vuosittaiset kustannukset vä
hennettynä hakemuksesta tehtävistä päätök
sistä sekä rekisteriotteista ja todistuksista 
perityillä maksuilla. 

Lisäksi laissa säädetään maksun määräämi
sestä ja maksuunpanosta, maksun perinnästä 
ja valitusoikeudesta. Lain nojalla määrätty 
maksu on suoritettava kunkin vuoden tam
mikuun aikana. 

Hallituksen esityksessä laiksi V akuutusval
vontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 163/1998 vp) vakuutustarkastuk
sen kustantamisesta annettua lakia ehdote
taan muutettavaksi muun muassa siten, että 
asianomainen ministeriö määrää maksun pe
rusteet perustettavan V akuutusvalvontaviras
ton esityksestä ja että V akuutusvalvontavi
rasto toimittaa laitoskohtaisen maksun mää
räämisen ja maksuunpanon ennen suoritus
vuoden alkua. Vakuutustarkastuksen kustan
tamisesta annetun lain muuttamisesta annettu 
laki on hyväksytty eduskunnassa. Laki tulee 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Vakuutustoiminnan luonne ja toimintaym
päristö ovat muuttuneet markkinoiden va-

pautuessa ja toiminnan tullessa entistä kan
sainvälisemmäksi ja monimutkaisemmaksi. 
Tarve vakuutustoiminnan riskien tunnistami
seen sekä riskien hallinta- ja valvonta
menetelmien kehittämiseen on kasvanut. So
siaali- ja terveysministeriön vakuutusvalvon
nan painopiste on muuttunut etukäteisval
vonnasta jälkikäteisvalvontaan ja entistä 
enemmän vakuutusalaa koskevien yleisten 
toimintaohjeiden antamiseen ja niiden nou
dattamisen valvontaan. Muutosten seurauk
sena valvonta on muuttunut työläämmäksi ja 
monimuotoisemmaksi. Nopeat ympäristö
muutokset ja etenkin sijoitusriskien kasvami
nen edellyttävät valvonnan jatkuvaa kehittä
mistä sekä valvonta- ja riskintunnistus
menetelmien pitämistä ajan tasalla. Tämä 
edellyttää sitä, että vakuutuslaitoksissa ja 
näitä valvovassa viranomaisessa on riittävä 
määrä laadullisesti korkeatasoisia alan asian
tuntijoita. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Esityksen tavoitteet 

Jotta vakuutustoiminnan riskit voitaisiin 
hallita mahdollisimman hyvin ja varmistaa 
vakuutuslaitosten toiminnan laatu, vakuutus
laitoksissa ja vakuutustarkastuksessa tulisi 
olla riittävän korkeatasoinen asiantuntemus 
sekä käytössään ajantasaiset riskienhallinta
menetelmät Tähän on pyritty muun muassa 
sillä vakuutusyhtiölain ( 1062/1 1979) sään
nöksellä, että vakuutusyhtiöllä on oltava tie
tyt kelpoisuusehdot täyttävä vakuutusmate
maatikko tiettyjen vakuutusmatemaattisten 
tehtävien suorittamista varten. Erityisesti 
sosiaalivakuutuksen hoitaminen vakuutuslai
toksissa edellyttää tätä. Vakuutusmatematii
kan ja muiden kvantitatiivisten menetelmien 
merkitys vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden 
analysoinoissa ja vaatimusten asettamisessa 
on käynyt entistä tärkeämmäksi ja niiden 
käyttötarve on aikaisempaa laaja-alaisempi. 
Samasta syystä myös vakuutusmatemaatikoi
den ja muiden vakuutusalan asiantuntijoiden 
pätevyysvaatimukset ovat entistä laajempia. 

Vakuutustoiminnan muutokset edellyttävät 
paitsi sisäisen ja ulkoisen valvonnan kehittä-
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mistä myös vakuutusvalvontaa palvelevan 
koulutuksen ja tutkimuksen lisäämistä erityi
sesti matemaattisten menetelmien kehittämi
seksi vakuutus- ja sijoitusriskien hallinnassa. 
On välttämätöntä kehittää myös alan korkea
kouluopetusta ja -tutkimusta siten, että toi
saalta tuotetaan korkeatasoista uutta tutki
mustietoa ja toisaalta koulutetaan nykyistä 
tehokkaammin laaja-alaisia, riittävän tieto- ja 
taitopohjan omaavia henkilöitä vakuutusalan 
vaativiin tehtäviin. Tämä tarve on muun 
muassa vakuutusmatemaatikoiden osalta to
dettu hyvinkin ajankohtaiseksi. Toisaalta on 
käynyt ilmeiseksi, että yliopistojen ja kor
keakoulujen nykyiset mahdollisuudet aikaan
saada näihin vakuutusalan erityiskysymyk
siin liittyvää koulutusta ja tutkimusta ovat 
rajalliset muun muassa siksi, että vakuu
tusala vaatii suhteellisen syvällistä erikoistu
mista. Toisaalta koulutettavien määrä ei olisi 
niin suuri, että ainakaan tässä vaiheessa 
näxttäisi tarkoituksenmukaiselta rakentaa 
näthin kysymyksiin erikoistunutta perustut
kintokokonaisuutta, mikä on tavanomaista 
monessa muussa maassa. Opetuksen osalta 
tarve on ennen muuta jatko- ja täydennys
koulutuksessa. Tarve on kuitenkin kasvanut 
sekä määrältään että laadultaan niin suureksi, 
että sen tyydyttäminen ei vanhalla toiminta
mallilla ole enää mahdollista. 

Suomessa on pitkät perinteet korkeatasoi
sen aktuaaritieteen harjoittamisessa. Tutki
mus on palvellut poikkeuksellisen hyvin va
kuutusvalvontaa. Suomessa harjoitettua aktu
aaritieteen tutkimusta on ohjannut merkittä
vällä tavalla käytännöstä noussut tarve kehit
tää valvontaa. Hyvänä esimerkkinä voidaan 
mainita vuoden 1997 alussa voimaan tulleet 
työeläkeyhtiöitä koskevat uudet vakavarai
suussäännökset, joissa otetaan huomioon 
kunkin yhtiön sijoitussalkun riskipitoisuus. 
Uusien vakavaraisuusvaatimusten taustalla 
on matemaattis-tilastollinen malli, jonka 
avulla vakavaraisuusvaatimukset ja niihin 
liittyvät valvontarajat on johdettu. Alan tut
kimusta on Suomessa harjoitettu lähinnä 
sivutoimisesti korkeakoululaitoksen ulkopuo
lella vakuutusalan asiantuntijoiden toimesta. 
Aktuaarien korkeatasoinen ammattitaito 
edellyttää, että alan tutkimukseen voidaan 
suunnata jatkossa aikaisempaa enemmän 
voimavaroja. 

Aktuaarien pätevyysvaatimuksista ja tut
kinnon kehittämisestä Suomessa vastaa sosi
aali- ja terveysministeriön yhteydessä toimi-

va vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta. 
Se myös järjestää käytännössä merkittävän 
osan aktuaarien tutkintovaatimuksiin sisälty
vistä kuulusteluista. Yksistään Euroopan 
unionissa tapahtuva aktuaaritutkinnon kehit
tämistyö edellyttää, että Suomessakin tutkin
toa on kehitettävä merkittävästi. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan vakuutustarkastuk
sen kustantamisesta annettua lakia muutet
tavaksi siten, että sosiaali- ja terveysministe
riö voisi määrätä vakuutustarkastusmaksuun 
sisällytettäväksi valvonnasta aiheutuvien 
kustannusten korvaamisen käytettävän erän 
lisäksi kohtuullisen, enintään 840 000 euron 
(noin 5 040 000 markan) suuruisen erän 
käytettäväksi sellaiseen tutkimukseen ja kou
lutukseen, jolla harkittaisiin olevan yleistä 
merkitystä vakuutusvalvonnan ja vakuutus
toiminnan edistämiselle. 

Toiminta olisi tarkoitus järjestää mahdolli
simman kevyellä organisaatiolla. Vakuutus
valvontaa ja vakuutusalaa edistävää opetusta 
ja tutkimusta edistävät määrärahat kanavoi
taisiin vakuutusalan tätä tarkoitusta varten 
perustarnalle koulutus- ja tutkimussäätiölle, 
joka kanavoisi varat sellaisiin hankkeisiin, 
joilla edistetään vakuutusvalvontaa tukevaa 
tutkimusta ja koulutusta. 

Sanottua koulutusta ja tutkimusta on tar
koitus harjoittaa läheisessä yhteistyössä kor
keakoululaitoksen kanssa, jolta voidaan os
taa sekä koulutus- että tutkimuspalveluita. 
Välttämätöntä on, että riskiteorian ja vakuu
tusmatematiikan tutkimusta ja koulutusta 
edistetään. Asiantuntemuksen lisäämistä tar
vitaan myös finanssimatematiikan opetuk
sessa ja tutkimuksessa. Säätiö tulisikin suun
taamaan vakuutustarkastusmaksun yhteydes
sä kerättäviä määrärahoja koulutus- ja tutki
muspalveluiden ostamiseen korkeakoululai
tokselta. 

Finanssimatematiikan opetuksen ja tutki
muksen kehittämisen tavoite on tukea va
kuutuslaitosten ja vakuutusvalvonnan kan
nalta keskeisen sijoitustoiminnan edellyttä
mää asiantuntemusta. 

Säätiö voisi tarvittaessa hankkia opetus- ja 
tutkimuspalveluita myös korkeakoululaitok
sen ulkopuolelta. Vakuutusvalvontaa tukevan 
koulutuksen ja tutkimuksen järjestämistä 
varten säätiö tarvitsee 3-4 henkilöä. 

Säätiö tekisi sosiaali- ja terveysministeriö}-
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le vuosittain esityksen vakuutusalan opetusta 
ja tutkimusta varten suunnattavan määrära
han suuruudesta. Säätiö liitettäisiin edellä 
mainitulla Vakuutusvalvontavirastoa koske
valla esityksellä perustettavan V akuutusval
vontaviraston valvottavien luetteloon. Sääti
ön tulisi toimittaa vuosittain V akuutusval
vontavirastolle kertomus varojen käytön 
osalta. Tarkoitukseen varattavan määrärahan 
enimmäismäärää tarkistettaisiin elinkustan
nusindeksin muutosta vastaavasti. Vuonna 
1999 tarkoitukseen perittävä määrä olisi 
enintään 3 miljoonaa markkaa. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esitys korottaisi muutettavaksi ehdotetun 
lain nojalla vakuutuslaitoksilta perittävää 
maksua vuonna 1999 keskimääräisesti 15 % 
ja sen jälkeen noin 25 %. 

Valtio osallistuu lisäksi yrittäjien eläkelain 
(468/1969) aiheuttamiin kustannuksiin siltä 
osin kun muut tulot eivät riitä. V akuutuslai
toksilta perittävän tarkastusmaksun korotus 
vaikuttaa siten valtion osuutta korottavasti. 
Vaikutus on kuitenkin häviävän pieni. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriössä virkatyönä ja se perustuu asiaa 
koskevaan ministeriölle 1 päivänä syyskuuta 
1998 toimitettuun aloitteeseen. 

4.2. Lausunnot 

V akuutusalan riskienhallintaa ja vakuutus
valvontaa palvelevan tutkimuksen ja koulu
tuksen rahoittamiseksi osana niin sanottua 
vakuutustarkastusmaksua koskevasta aloit
teesta on pyydetty lausunnot oikeusministe
riöltä, valtiovarainministeriöltä, opetusminis
teriöltä, valtiontalouden tarkastusvirastolta, 
Suomen V akuotusyhtiöiden Keskusliitolta, 
Työeläkelaitosten Liitolta, V akuotusyhdistys
ten Keskusliitolta, Svenska Försäkringsfö
reningarnas Förbundilta, Eläkesäätiöyhdis
tys-ESY:ltä ja Vakuutuskassojen Yhdistyk
seltä. 

Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on pyrit
ty ottamaan mahdollisuuksien mukaan huo
mioon. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy vuoden 1999 talousarvioesi
tyksen momentteihin 33.01.21 (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, toimintamenot) ja 
33.05.21 (Vakuutusvalvontavirasto). Esitys 
ei edellytä määrärahojen tarkistamista. Mo
mentin 33.05 selvitysosan maksullisen toi
minnan taulukossa toiminnan tulot ja menot 
kasvaisivat esitetyllä 3 miljoonalla markalla 
kumpikin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a §, 
jossa annettaisiin asianomaiselle ministeriöl
le (sosiaali- ja terveysministeriö) mahdolli
suus vakuutusalan keskusjärjestöjä kuultuaan 
määrätä suomalaisilta henkivakuutusyhtiöil
tä, vahinkovakuutusyhtiöiltä, työeläkevakuu
tusyhtiöiltä, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
annetussa laissa (398/ 1995) tarkoitetuilta 
kolmansien maiden vakuutusyhtiöiltä, joilla 
on toimilupa harjoittaa vakuutusliikettä Suo
messa, vakuutusyhdistyksiltä, vakuutuskas
soilta, eläkesäätiöiltä ja työttömyyskassoilta 

kerättävään vakuutustarkastusmaksuun sisäl
lytettäväksi vakuutustarkastuksesta aiheutu
neiden todellisten kustannusten lisäksi enin
tään 840 000 euron suuruinen lisämaksu, 
josta saadut varat käytettäisiin sellaiseen tut
kimukseen ja koulutukseen, jolla harkittai
siin olevan yleistä merkitystä vakuutusval
vonnan ja vakuutustoiminnan edistämiselle. 
Tämä lisämaksu (tutkimus- ja koulutusmak
su) kerättäisiin kaikilta vakuutustarkastus
maksuvelvollisilta samoin perustein kuin 
vakuutustarkastuksen kulujen peittämiseen 
kerättävä vakuutustarkastusmaksukin. 

Pykälän 2 momentin mukaan tutkimus- ja 



HE 280/1998 vp 5 

koulutusmaksusta kertyvät tulot ohjattaisiin 
vakuutusalan perustarnalle säätiölle, joka toi
mittaisi ministeriölle viimeistään edellisen 
vuoden lokakuun loppuun mennessä vakuu
tustarkastusmaksun perusteiden määräämistä 
varten esityksen seuraavana vuonna tarvitse
mistaan varoista. 

Pykälän 3 momentin mukaan säätiön toi
mintaa valvoisi tutkimus- ja koulutusmaksun 
käytön osalta V akuutusvalvontavirasto. Sää
tiön olisi toimitettava V akuutusvalvontavi
rastolle vuosittainen selvitys näiden varojen 
käytöstä ja hankittava ennen säätiön sääntö
jen tai niiden muutosten vahvistamista niistä 
Vakuutusvalvontaviraston lausunto. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan saman
aikaisesti Vakuutusvalvontavirastosta anne
tun lain kanssa eli 1 päivänä huhtikuuta 
1999. 

Vuoden 1999 osalta sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voisi määrätä, että maksu kerättäi
siin lain voimaantulon jälkeen erikseen mi
nisteriön määräämien perusteiden mukaises
ti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1944 annetun lain 

(479/1944) nimike sekä 
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti: 

Laki 

vakuutustarkastuksen kustantamisesta ja vakuutusalan tutkimuksen ja koulutuksen 
rahoittamisesta 

1 a § 
Asianomainen ministeriö voi vakuutusalan 

keskeisiä järjestöjä kuultuaan määrätä 
1 §:ssä tarkoitetuilta laitoksilla perittävään 
maksuun sisällytettäväksi näiden laitosten 
valvonnasta johtovien kustannusten korvaa
misen lisäksi kohtuullisen, enintään 840 000 
euron suuruisen vuosittaisen erän käytettä
väksi sellaiseen tutkimukseen ja koulutuk
seen, jolla harkitaan olevan yleistä merkitys
tä vakuutusvalvonnan ja vakuutustoiminnan 
edistämiselle (tutkimus- ja koulutusmaksu). 
Rahamäärää tarkistetaan vuosittain elinkus
tannusindeksin nousua vastaavasti. 

Tutkimus- ja koulutusmaksusta kertyvät 
tulot ohjataan vakuutusalan vakuutusvalvon
taan ja vakuutustoimintaan liittyvän tutki
muksen ja koulutuksen edistämistä varten 

perustarnalle säätiölle. Säätiön on lokakuun 
loppuun mennessä toimitettava asianomaisel
le ministeriölle esitys seuraavan vuoden tut
kimus- ja koulutusmaksun määräämistä var
ten. 

Säätiön toimintaa tutkimus- ja koulutus
maksun käytön osalta valvoo ja tarkastaa 
V akuutusvalvontavirasto. Ennen säätiön 
sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamista 
on niistä pyydettävä V akuutusv;alvontaviras
ton lausunto. Säätiön on huhtikuun loppuun 
mennessä toimitettava Vakuutusvalvontavi
rastolle kertomus sille tämän pykälän mukai
sesti ohjattujen varojen käytöstä kertomusta 
edeltävänä vuonna. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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Asianomainen ministeriö voi määrätä, että 
V ak:uutusvalvontavirasto määrää ja panee 
maksuun laitoskohtaisesti 1 a §:ssä tarkoite
tun tutkimus- ja koulutusmaksun vuonna 

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1999 

1999 lain voimaantulon jälkeisiltä kuukau
silta ministeriön määräämien perusteiden 
mukaisesti. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen 


