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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiö-
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi va-

kuutusyhtiölakia, vakuutusyhdistyslakia, elä-
kesäätiölakia, vakuutuskassalakia, maatalo-
usyrittäjien eläkelakia ja merimieseläkelakia. 
Vakuutuslaitokset voisivat esityksen mukaan 
kattaa nykyisen viiden prosentin sijasta enin-
tään kymmenen prosenttia Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseviin 
vakuutusriskeihin liittyvän vakuutusteknisen 
vastuuvelkansa bruttomäärästä tietyillä vel-
kasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja 
muilla sitoumuksilla, joiden katsotaan sijait-

sevan muissa Taloudellisen yhteistyön ja ke-
hityksen järjestön (OECD) jäsenvaltioissa. 

Lisäksi mainittuihin lakeihin lisättäisiin 
nykyisin kunkin vakuutuslaitoksen vastuu-
velkaa koskevissa asetuksissa olevat sään-
nökset, joilla Vakuutusvalvontavirasto val-
tuutetaan antamaan tarkempia määräyksiä 
tietyistä vastuuvelkaa koskevista seikoista. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vakuutuslaitosten vakuutussopimuksista 
aiheutuvasta vastuusta muodostuu vakuutus-
tekninen vastuuvelka, joka on keskeinen va-
kuutuslaitosten taseeseen kirjattava erä. Va-
kuutuslaitosten on katettava vastuuvelka va-
kuutuslainsäädännön mukaisesti. 

Vastuuvelasta ja sen kattamisesta säädetään 
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979), vakuutus-
yhdistyslaissa (1250/1987), eläkesäätiölaissa 
(1774/1995), vakuutuskassalaissa 
(1164/1992), maatalousyrittäjien eläkelaissa 
(467/1969) ja merimieseläkelaissa (72/1956). 
Säännöksiä on myös ensivakuutusliikettä 
harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan kat-
teesta annetussa asetuksessa (461/1995), en-
sivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyh-
distyksen vastuuvelan katteesta annetussa 
asetuksessa (1125/1995), eläkesäätiön eläke-
vastuun katteesta annetussa asetuksessa 
(1137/1998) ja vakuutuskassan vastuuvelan 
katteesta annetussa asetuksessa (1138/1998). 
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Va-
kuutusvalvontavirasto ovat antaneet mää-
räyksiä vastuuvelasta ja sen kattamisesta 
näissä laeissa ja asetuksissa olevien valtuu-
tussäännösten nojalla. 

Kotimainen lainsäädäntö perustuu Euroo-
pan unionin säännöksiin. Henkivakuutuslii-
kettä koskee henkivakuutuksesta annettu Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/83/EY, jäljempänä henkivakuutusdirek-
tiivi. Vahinkovakuutusliikettä säännellään 
niin sanotuissa ensimmäisessä, toisessa ja 
kolmannessa neuvoston direktiivissä 
73/239/ETY, 88/357/ETY ja 92/49/ETY, jot-
ka koskevat muuta ensivakuutusta kuin hen-
kivakuutusta. Vastuuvelkaa ja sen kattamista 
koskee erityisesti henkivakuutusdirektiivin 
20�26 artikla, ensimmäisen vahinkovakuu-
tusdirektiivin 15 artikla ja kolmannen vahin-
kovakuutusdirektiivin 20�23 artikla. Vas-
tuuvelan kattamista koskevat henki- ja va-
hinkovakuutusdirektiivien säännökset ovat 
pitkälti yhtenevät lukuun ottamatta henki- ja 
vahinkovakuutuksen erilaisesta luonteesta 

aiheutuvia eroja. Kotijäsenvaltion edellyte-
tään antavan direktiiveissä säädettyä tar-
kemmat määräykset, joissa vahvistetaan hy-
väksyttävät varojen käyttöä koskevat edelly-
tykset. 

Vaikka direktiivit eivät koske työeläkeva-
kuutusyhtiöitä, myös näiden toiminta on 
henki- ja vahinkovakuutusyritysten lisäksi 
sopeutettu direktiiveihin vastuuvelan katta-
misen osalta. 

Vakuutusyhtiöitä ja vakuutusyhdistyksiä 
koskevat säännökset ovat keskenään pitkälti 
yhtenevät samoin kuin eläkesäätiöitä ja va-
kuutuskassoja koskevat säännökset, vaikka 
säännökset ovat erillään kutakin vakuutuslai-
tosta koskevassa lainsäädännössä. Maatalo-
usyrittäjien eläkelaitos ja merimieseläkekassa 
noudattavat pääosin vakuutusyhtiölain kate-
säännöksiä. 

Yleissäännöksen mukaan vastuuvelkaa kat-
tavissa varoissa on otettava huomioon vakuu-
tuslaitoksen harjoittaman liiketoiminnan laa-
tu sijoitusten varmuuden, tuoton ja rahaksi 
muutettavuuden turvaamiseksi ja vakuutus-
laitoksen on huolehdittava näiden sijoitusten 
monipuolisuudesta sekä riittävästä hajautta-
misesta. 

Direktiiveissä on luokiteltu tyhjentävästi 
varat, joilla vastuuvelkaa voidaan kattaa. 
Näitä ovat sijoitukset, saatavat ja muut varat. 
Sijoituksia ovat esimerkiksi joukkovelkakir-
jat, arvopaperit ja muut raha- ja pääoma-
markkinavälineet, lainat, osakkeet ja osuudet 
yhteissijoitusyrityksissä ja muissa sijoitusra-
hastoissa ja maa-alueet, rakennukset ja kiin-
teään omaisuuteen kohdistuvat oikeudet. 
Saataviin kuuluvat muun muassa saatavat jäl-
leenvakuutuksenantajilta, ensi- ja jälleenva-
kuutusliikkeestä johtuvat saatavat vakuutuk-
senantajilta ja vakuutusedustajilta ja veronpa-
lautussaatavat. Muita varoja ovat esimerkiksi 
pankkisaamiset ja käteisvarat sekä aktivoidut 
hankintamenot. Kotimaisessa lainsäädännös-
sä varat on lueteltu kutakin vakuutuslaitosta 
koskevassa laissa. 

Kateasetuksissa on tarkempia säännöksiä 
siitä, paljonko vastuuvelkaa voidaan kattaa 
eri omaisuuslajeihin kuuluvilla varoilla. Ko-
ko vastuuvelan määrä voidaan kattaa vel-
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kasitoumuksilla, joissa velallisena tai takaa-
jana on esimerkiksi Euroopan talousaluee-
seen kuuluva valtio (ETA-valtio) tai muu ve-
ronkanto-oikeuden omaava julkisyhteisö tai 
ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen 
valvonnan alainen talletuspankki tai vakuu-
tusyhtiö. Enintään puolet vastuuvelan brut-
tomäärästä voidaan kattaa tietynlaisilla vel-
kasitoumuksilla, joilla käydään kauppa sään-
nellyillä markkinoilla tai joissa velallisena tai 
takaajana ovat tietyt, julkisen valvonnan alai-
set luottolaitokset. Samaan luokkaan kuulu-
vat pääsääntöisesti osakkeet ja osuudet yhtei-
söissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa, 
ja sellaiset muiden yhteisöjen osakkeet ja 
osuudet, joilla käydään kauppaa ETA-valtion 
säännellyillä markkinoilla. Eläkesäätiöiden ja 
vakuutuskassojen vastuuvelkaa katettaessa 
sekä yhteisön kotipaikan on oltava ETA-
valtiossa että yhteisön osakkeiden tai osuuk-
sien on oltava kaupan säännellyillä markki-
noilla. 

Enintään 40 tai 70 prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä voidaan kattaa ETA-valtiossa 
olevilla kiinteistöillä ja rakennuksilla, näihin 
tai vesivoimaan liittyvillä tarkemmin määri-
tellyillä oikeuksilla, osakkeilla ja osuuksilla 
kiinteistöyhteisöissä ja eräillä kiinteistöyhtei-
söjen velkasitoumuksilla. Enintään viisi pro-
senttia vastuuvelasta voidaan kattaa eräillä 
vakuudettomilla velkasitoumuksilla ja näiden 
kanssa yhteensä enintään 25 prosenttia sellai-
silla Vakuutusvalvontaviraston hyväksymillä 
varoilla, joita kateasetuksissa ei erikseen 
mainita. Eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen 
vastuuvelkaa katettaessa vakuudettomien 
velkasitoumusten ja erikseen mainitsematto-
mien varojen käyttö on kuitenkin rajoitetum-
paa. 

Omaisuuslajien ryhmittelyn lisäksi sijoitus-
ten hajauttamisesta on muitakin yksityiskoh-
taisia säännöksiä. Valuuttariskiä rajoitetaan 
siten, että pääsääntöisesti vakuutuksenantajan 
sitoumukset on maksettava valuutassa, jossa 
vakuutusturva on ilmoitettu. 

Sijoitusten alueellisessa hajauttamisessa 
pääsääntö on, että varojen on sijaittava Eu-
roopan talousalueella, kun kyse on alueella 
harjoitettavista liiketoimista. Jäsenvaltiot ei-
vät saa vaatia, että vakuutusyritykset sijoitta-
vat varansa tiettyyn jäsenvaltioon. Kotijäsen-
valtio voi myöntää lievennyksiä varojen si-

jaintia koskeviin sääntöihin. Tällä perusteella 
sosiaali- ja terveysministeriö on määräyksis-
sään rinnastanut Taloudellisen kehityksen ja 
yhteistyön järjestön (OECD) muut jäsenval-
tiot ETA-valtioon, kun kysymys on vastuu-
velan kattamisesta velkasitoumuksilla, joissa 
velallisena tai takaajana on ETA-valtio, Ah-
venanmaan maakunta tai sellainen kansain-
välinen järjestö, jonka jäsenistä ainakin yksi 
on ETA-valtio. 

OECD:n muut jäsenvaltiot on rinnastettu 
ETA-valtioihin myös silloin, kun kysymys 
on vastuuvelan kattamisesta tietynlaisilla 
velkasitoumuksilla, joilla käydään kauppa 
säännellyillä markkinoilla tai joissa velallise-
na tai takaajana ovat tietyt, julkisen valvon-
nan alaiset luottolaitokset. Rinnastus koskee 
myös pääsääntöisesti osakkeita ja osuuksia 
yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-val-
tiossa, ja sellaisia muiden yhteisöjen osakkei-
ta ja osuuksia, joilla käydään kauppaa ETA-
valtion säännellyillä markkinoilla. Tämän 
rinnastuksen tuloksena voidaan katteeseen 
lukea rinnastuksen mukaisia varoja yhteensä 
enintään viisi prosenttia vastuuvelan brutto-
määrästä. 

Kateasetuksissa rajoitetaan lisäksi liian 
suurten yksittäisten riskikeskittymien synty-
mistä siten, että esimerkiksi saman yhteisön 
osakkeisiin ja osuuksiin voi sijoittaa rajoite-
tusti. Varojen riskillisyyden mukaan katease-
tuksissa on määritelty useita prosenttimääräi-
siä rajoja, jonka verran vastuuvelan brutto-
määrästä voidaan sijoittaa yksittäisiksi riski-
keskittymiksi katsottuihin kohteisiin. 

 
1.2. Nykytilan arviointi 

Vastuuvelan kattamista koskevia säännök-
siä on nykyisin laeissa, asetuksissa ja viran-
omaisten määräyksissä. Lain tasoisten sään-
nösten lisäksi alemman asteisten säännösten 
antaminen on perusteltua, sillä sääntely on 
osittain varsin yksityiskohtaista ja koskee 
esimerkiksi rahasto-osuuksia, johdannaisia ja 
muita rahoitusmarkkinavälineitä, joiden kehi-
tys on varsin nopeaa. 

Valtuutussäännöksistä vain osa on lain-
tasoisia, sillä Vakuutusvalvontaviraston mää-
räyksenantovaltuuksista säädetään merkittä-
viltä osin kateasetuksissa. Virasto on valtuu-
tettu antamaan tarkempia säännöksiä esimer-
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kiksi vastuuvelan katteeseen kuuluvien varo-
jen sijainnista, valuuttariskin rajoittamisesta 
ja valuuttaliikkeen järjestämisestä, johdan-
naissopimusten käytöstä vastuuvelan katteen 
yhteydessä, vakuuksien arvostamisesta ja va-
kuuksien merkityksestä luettaessa katteeseen 
sitoumuksia, joihin vakuudet liittyvät. Perus-
tuslain 80 §:n 2 momentin mukaan viran-
omainen voidaan vain lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä, joten kateasetuksissa 
olevat valtuutussäännökset eivät täytä nykyi-
sen perustuslain vaatimuksia. Nykyisin ase-
tuksissa olevista valtuutussäännöksistä tulisi 
säätää laissa. 

Sisällöltään vastuuvelkaa ja sen kattamista 
säännellään henki- ja vahinkovakuutusdirek-
tiiveissä varsin yksityiskohtaisesti. Säännök-
sillä pyritään varmistamaan, että vakuutuslai-
tos suoriutuu vakuutussopimusten mukaisista 
velvoitteistaan. Direktiiveissä luetellaan va-
rat, joilla vastuuvelkaa voidaan kattaa, ja 
määritellään, paljonko vastuuvelan määrästä 
voidaan kattaa tiettyyn varojen luokkiin kuu-
luvilla varoilla. Lisäksi säännellään varojen 
alueellista jakautumista, yksittäisiä riskikes-
kittymiä ja sitä, missä valuutassa sitoumukset 
on katettava. 

Direktiivien varsin yksityiskohtaisesta 
sääntelystä huolimatta jäsenvaltioille jää 
säännöksiä täytäntöön pantaessa harkintaval-
taa. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi myöntää 
lievennyksiä direktiivin pääsääntöön siitä, et-
tä ETA-valtioissa harjoitetuista liiketoimista 
aiheutuva vastuuvelka on katettava näissä 
valtioissa sijaitsevilla varoilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön määräyksil-
lä ETA-valtioihin on rinnastettu muut 
OECD:n jäsenvaltiot, kun kysymys on vas-
tuuvelan kattamisesta velkasitoumuksilla, 
joissa velallisena tai takaajana on ETA-
valtio, Ahvenanmaan maakunta tai sellainen 
kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistä aina-
kin yksi on ETA-valtio. 

OECD:n muut jäsenvaltiot on rinnastettu 
ETA-valtioihin myös silloin, kun kysymys 
on vastuuvelan kattamisesta tietynlaisilla 
velkasitoumuksilla, joilla käydään kauppa 
säännellyillä markkinoilla tai joissa velallise-
na tai takaajana ovat tietyt, julkisen valvon-
nan alaiset luottolaitokset. Rinnastus koskee 
myös pääsääntöisesti osakkeita ja osuuksia 
yhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-

valtiossa, ja sellaisia muiden yhteisöjen 
osakkeita ja osuuksia, joilla käydään kauppaa 
ETA-valtion säännellyillä markkinoilla. Tä-
män rinnastuksen tuloksena voidaan kattee-
seen lukea rinnastuksen mukaisia varoja yh-
teensä enintään viisi prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä. 

Koko maailman sijoitusmarkkinoista eu-
romääräisten markkinoiden osuus bruttokan-
santuotteella mitattuna on 26 prosenttia ja 
OECD:n jäsenvaltioiden osuus 36 prosenttia. 
Osakemarkkinoilla vastaavat luvut ovat 16 ja 
27 prosenttia. Siten suurin osa maailman si-
joitusmarkkinoista rajautuu vastuuvelan kat-
teena olevia varoja sijoitettaessa ulkopuolel-
le. 

Osakesijoitusten kannalta yritysten toimin-
ta on kansainvälistynyt voimakkaasti viime 
vuosina. Riippumatta siitä, mikä on yritysten 
kotivaltio tai missä maassa tai valuutassa yri-
tysten osakkeet on listattu, yritysten liike-
vaihto saattaa muodostua suurelta osin ETA-
valtioiden ulkopuolelta. Tässä suhteessa 
muussa valuutassa, erityisesti Yhdysvaltain 
dollareissa, tapahtuva toiminta voi ETA-
valtioissa listatuissa yrityksissäkin olla mer-
kittävä osa liikevaihdosta. 

Erityisesti osakesijoituksissa mahdollisuus 
sijoittaa nykyistä enemmän ETA-valtioiden 
ulkopuolelle lisäisi riskien hajauttamiseen 
nähden nykyisiä tuotto-odotuksia. Myös ra-
haksi muutettavuus paranisi. Sijoittamisen 
kustannukset ovat alemmat, jos esimerkiksi 
suoraan osakkeisiin sijoittaminen on mahdol-
lista sen sijaan, että sijoitukset tehdään välil-
lisesti ETA-valtioon rekisteröityneen sijoi-
tusrahaston kautta. Toisaalta riski siitä, että 
varojen kotiuttaminen ei onnistu, lisääntyy 
verrattuna ETA-valtioihin tehtyihin sijoituk-
siin, sillä sijoituksia ja pääomaliikkeitä kos-
keva oikeudellinen riski kasvaa. 

 
2.  Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuta-
kin vakuutuslaitosta koskevassa laissa Va-
kuutusvalvontaviraston valtuuksista antaa 
määräyksiä eräistä vakuutuslaitosten vastuu-
velan katetta koskevista seikoista. Valtuudet 
ovat tällä hetkellä vastuuvelan katetta koske-
vissa asetuksissa. Perustuslain mukaan vi-
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ranomainen voidaan vain lailla oikeuttaa an-
tamaan määräyksiä. 

Esityksellä myös lisättäisiin vakuutuslai-
tosten mahdollisuutta sijoittaa vastuuvelkan-
sa katteena olevia varoja muihin OECD:n jä-
senvaltioihin kuin ETA-valtioihin. Nykyistä 
säännöstä siitä, että vakuutuslaitokset voivat 
kattaa viisi prosenttia vastuuvelkansa brut-
tomäärästä tietyillä velkasitoumuksilla, osak-
keilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla, 
muutettaisiin siten, että mahdollisuus koskisi 
kymmentä prosenttia vastuuvelan bruttomää-
rästä. Tämä mahdollistaisi sijoitustoiminnan 
ja riskienhallinnan nykyistä tarkoituksenmu-
kaisemman järjestämisen. 

Ehdotetut muutokset koskevat pientä osaa 
vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevista 
säännöksistä, joita on laeissa, asetuksissa se-
kä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuu-
tusvalvontaviraston määräyksissä. Säännök-
set muodostavat kokonaisuuden, johon liittyy 
muitakin sekä lainsäädäntöteknisiä että sisäl-
löllisiä muutostarpeita. Sosiaali- ja terveys-
ministeriössä on kohdassa 5 kerrotusti me-
neillään kaksi lainsäädännön kokonaisuudis-
tusta, joiden yhteydessä myös vastuuvelkaa 
koskevia säännöksiä arvioidaan kokonaisuu-
tena. Nyt ehdotetut muutokset ovat sellaisia, 
että niiden voimaantulo on tarpeen ennen ko-
konaisuudistusten valmistumista. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esitys mahdollistaa vakuutusteknistä vas-
tuuvelkaa kattavien varojen nykyistä tehok-
kaamman hajauttamisen muihin OECD:n jä-
senvaltioihin kuin ETA-valtioihin. Lisäksi 
nykyistä kattavampi mahdollisuus sijoittaa 
suoraan näihin maihin laskee sijoitustoimin-
nan kuluja verrattuna siihen, että sijoitukset 
tehdään ETA-valtioon rekisteröityneen sijoi-
tusrahaston kautta. Toisaalta suorien sijoitus-
ten tekeminen lisää varojen kotiuttamiseen 
liittyviä oikeudellisia riskejä. 

Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia 
julkiseen talouteen, kotitalouksiin tai muihin 
yrityksiin kuin vakuutuslaitoksiin. 

4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelun aikana on kuultu 
Vakuutusvalvontavirastoa, Suomen Vakuu-
tusyhtiöiden Keskusliittoa ja Työeläkeva-
kuuttajat TELA:a.  

Esityksestä on saatu lausunnot Vakuutus-
valvontavirastolta, Suomen Vakuutusyhtiöi-
den Keskusliitolta, Eläkesäätiöyhdistys-ESY 
ry:ltä, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta, 
Merimieseläkekassalta, Työeläkevakuuttajat 
TELA:lta ja Vakuutuskassojen Yhdistyksel-
tä. Lausunnonantajat yleensä ottaen puolsivat 
esityksen antamista. Lausunnoissa esitetyt 
näkökohdat on otettu huomioon tarvittavilta 
osin. 

 
 

5.  Ri ippuvuus muista  es i tyksistä  

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmis-
teilla vakuutusyhtiölain kokonaisuudistus, 
jossa otetaan huomioon muutokset, joita oi-
keusministeriössä valmistellaan osakeyhtiö-
lakiin (Oikeusministeriön työryhmämietintö 
2003:4), ja muut muutostarpeet. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä on valmisteilla myös 
eläkesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevan 
lainsäädännön kokonaisuudistus, jolla muun 
muassa pantaisiin täytäntöön 3 päivänä kesä-
kuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2003/41/EY ammatilli-
sia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toimin-
nasta ja valvonnasta. Nämä hankkeet valmis-
tunevat vuoden 2005 loppupuolella. 

Sisällöllisten muutosten lisäksi näiden 
hankkeiden yhteydessä otetaan huomioon 
lainsäädäntötekniset seikat, kuten säännösten 
oikea säädöstaso. Tällöin arvioidaan koko-
naisuutena muun muassa sitä, onko lakia 
alemman asteisten säännösten säädöstaso 
vastuuvelan katetta koskevilta osilta oikea. 
Siksi tässä yhteydessä ei ole katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi arvioida asiaa kateasetus-
ten osalta vastaavassa laajuudessa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Vakuutusyhtiölaki 

10 luku. Tilinpäätös, konsernitilinpää-
tös, toimintakertomus ja vas-
tuuvelan kattaminen 

3 §. Pykälän 10 momenttiin otettaisiin tällä 
hetkellä kateasetuksessa olevat valtuutus-
säännökset, joiden perusteella Vakuutusval-
vontavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
erinäisistä vastuuvelan kattamista koskevista 
seikoista. Vastuuvelan kattamista säännellään 
vakuutusyhtiölain 10 luvussa ja erityisesti 
kateasetuksessa, joita täydentäviä määräyksiä 
virasto voi valtuutussäännösten nojalla antaa. 
Valtuutussäännösten ottaminen lakiin olisi 
tarpeellista, koska perustuslain 80 §:n 2 mo-
mentin mukaan viranomaisten valtuudesta 
antaa oikeussääntöjä on säädettävä lailla. 

Momentin ensimmäiseen virkkeeseen otet-
taisiin kateasetuksen 14 §:n 1 momentin 
säännökset Vakuutusvalvontaviraston mää-
räysvallasta. Toiseen virkkeeseen otettavat 
valtuutussäännökset ovat tällä hetkellä ka-
teasetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa, 3 
§:n 1 momentin 3 kohdassa, 6 §:n 3 momen-
tissa ja 9 §:n 4 momentissa. Ainoa sisältö-
muutos olisi, että virasto voisi antaa määrä-
yksiä yhteisön rinnastamisesta kiinteistöyh-
teisöön. Tämä olisi tarpeen vakuutusyhtiöi-
den yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi. 
Tällä hetkellä virasto voi kateasetuksen 2 §:n 
3 momentin nojalla rinnastaa yhteisön mo-
mentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön 
vakuutusyhtiön hakemuksesta. 

Pykälän 11 momenttiin otettaisiin katease-
tuksen 14 §:n 2 momentissa oleva säännös, 
jonka mukaan Vakuutusvalvontavirasto voi 
yksittäistapauksissa määrätä, ettei tiettyjä va-
roja saa lukea yhtiön vastuuvelan katteeseen, 
jos siihen on erityisiä syitä 2 momentissa 
olevan, varojen kattamista koskevan yleis-
säännöksen perusteella. 

3 d §. Uudessa 3 d §:ssä säädettäisiin mui-
den kuin ETA-valtioiden rinnastamisesta 

ETA-valtioihin vastuuvelkaa katettaessa. Si-
sällöltään vastaavat säännökset ovat tällä 
hetkellä kotimaisille vakuutusyhtiöille tarkoi-
tetussa sosiaali- ja terveysministeriön määrä-
yskokoelmassa 1999:65. Muutoksena aiem-
paan 1 momentin 2 kohdassa kuitenkin sää-
dettäisiin, että eräillä kateasetuksessa maini-
tuilla omaisuuslajeilla voitaisiin kattaa ETA-
valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin liitty-
vää vastuuvelkaa viiden prosentin sijasta 
kymmenen prosenttia. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ETA-
valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin liitty-
vän vastuuvelan kattamisesta. Henkivakuu-
tusdirektiivin 20 artiklan 3 kohdan ja ensim-
mäisen vahinkovakuutusdirektiivin 15 artik-
lan 2 kohdan mukaan yhteisössä sijaitsevien 
riskien osalta vastuuvelan katteena olevien 
varojen on sijaittava yhteisössä. Kotijäsen-
valtio voi kuitenkin lieventää näiden varojen 
sijaintia koskevia säännöksiä. 

Momentin 1 kohdan mukaan kateasetuksen 
3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovellettaessa 
OECD:n muut jäsenvaltiot rinnastettaisiin 
ETA-valtioon. 

Momentin 2 kohdan mukaan myös katease-
tuksen 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sekä 4 
§:n 1 momentin 1�3, 5 ja 6 kohtaa sovellet-
taessa OECD:n muut jäsenvaltiot rinnastet-
taisiin ETA-valtioon. Tämän rinnastuksen tu-
loksena katteeseen voitaisiin pykälän 2 mo-
mentin mukaan lukea rinnastuksen mukaisia 
varoja yhteensä enintään kymmenen prosent-
tia vastuuvelan bruttomäärästä. Enimmäis-
määrä nostettaisiin nykyisestä viidestä pro-
sentista kymmeneen. Tämä mahdollistaisi 
nykyistä tarkoituksenmukaisemman sijoitus-
ten hajauttamisen viime vuosina nopeasti ke-
hittyneillä rahoitusmarkkinoilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan ETA-valtioon 
rinnastettaisiin OECD:n muut jäsenvaltiot 
kateasetuksen 3�6 §:ää sovellettaessa, kun 
vakuutusyhtiö kattaa muissa OECD:n jäsen-
valtioissa kuin ETA-valtioissa sijaitseviin 
vakuutusriskeihin liittyvää vastuuvelkaa. 

Pykälän 4 momentti koskisi muissa kuin 
ETA-valtioissa tai OECD:n jäsenvaltioissa 
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sijaitsevien vakuutusriskien kattamista. Täl-
löin kateasetuksen 3�6 §:ää sovellettaessa 
ETA-valtioon rinnastettaisiin OECD:n muuta 
jäsenvaltiot ja se valtio, jossa vakuutusriski 
sijaitsee. 

 
 

1.2. Vakuutusyhdistyslaki 

10 luku Tilinpäätös, konsernitilinpää-
tös, toimintakertomus ja vas-
tuuvelan kattaminen 

3 a §. Uuteen 9 momenttiin otettaisiin tällä 
hetkellä ensivakuutusliikettä harjoittavan va-
kuutusyhdistyksen vastuuvelan katteesta an-
netussa asetuksessa olevat valtuutussäännök-
set, joiden perusteella Vakuutusvalvontavi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä erinäi-
sistä vastuuvelan kattamista koskevista sei-
koista. Vastuuvelan kattamista säännellään 
vakuutusyhdistyslain 10 luvussa ja erityisesti 
asetuksessa, joita täydentäviä määräyksiä vi-
rasto voi valtuutussäännösten nojalla antaa. 
Valtuutussäännösten ottaminen lakiin olisi 
tarpeellista, koska perustuslain 80 §:n 2 mo-
mentin mukaan viranomaisten valtuudesta 
antaa oikeussääntöjä on säädettävä lailla. 

Momentin 1 virkkeeseen otettaisiin asetuk-
sen 13 §:n 1 momentin säännökset Vakuu-
tusvalvontaviraston määräysvallasta. Mo-
mentin 2 virkkeeseen otettavat valtuutus-
säännökset ovat tällä hetkellä asetuksen 1 §:n 
1 momentin 2 kohdassa, 3 §:n 1 momentin 3 
kohdassa, 6 §:n 4 momentissa ja 9 §:n 4 mo-
mentissa. Ainoa sisältömuutos olisi, että vi-
rasto voisi antaa määräyksiä yhteisön rinnas-
tamisesta kiinteistöyhteisöön. Tämä olisi tar-
peen vakuutusyhdistysten yhtenäisen kohte-
lun varmistamiseksi. Tällä hetkellä virasto 
voi asetuksen 2 §:n 3 momentin nojalla rin-
nastaa yhteisön momentissa tarkoitettuun 
kiinteistöyhteisöön vakuutusyhdistyksen ha-
kemuksesta. 

Pykälän 10 momenttiin otettaisiin asetuk-
sen 13 §:n 2 momentissa oleva säännös, jon-
ka mukaan Vakuutusvalvontavirasto voi yk-
sittäistapauksessa määrätä, ettei tiettyjä varo-
ja saa lukea yhdistyksen vastuuvelan kattee-
seen, jos siihen on erityisiä syitä vakuutus-
yhdistyslain 10 luvun 3 a §:n 2 momentin so-
veltamisen kannalta. 

3 b §. Pykälässä säädettäisiin muiden kuin 
ETA-valtioiden rinnastamisesta ETA-
valtioihin vastuuvelkaa katettaessa. Sisällöl-
tään vastaavat säännökset ovat tällä hetkellä 
vakuutusyhdistyksiä koskevissa sosiaali- ja 
terveysministeriön määräyksissä. Muutokse-
na aiempaan 1 momentin 2 kohdassa kuiten-
kin säädettäisiin, että eräillä kateasetuksessa 
mainituilla omaisuuslajeilla voitaisiin kattaa 
ETA-valtioissa sijaitseviin vastuuriskeihin 
liittyvää vastuuvelkaa viiden prosentin sijasta 
kymmenen prosenttia. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ETA-
valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin liitty-
vän vastuuvelan kattamisesta. Henkivakuu-
tusdirektiivin 2002/83/EY 20 artiklan 3 koh-
dan ja ensimmäisen vahinkovakuutusdirek-
tiivin 73/239/ETY 15 artiklan 2 kohdan mu-
kaan yhteisössä sijaitsevien riskien osalta 
vastuuvelan katteena olevien varojen on si-
jaittava yhteisössä. Kotijäsenvaltio voi kui-
tenkin lieventää näiden varojen sijaintia kos-
kevia säännöksiä. 

Momentin 1 kohdan mukaan kateasetuksen 
3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovellettaessa 
OECD:n muut jäsenvaltiot rinnastettaisiin 
ETA-valtioon. 

Momentin 2 kohdan mukaan myös katease-
tuksen 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa sekä 4 
§:n 1 momentin 1�3, 5 ja 6 kohtaa sovellet-
taessa OECD:n muut jäsenvaltiot rinnastet-
taisiin ETA-valtioon. Tämän rinnastuksen tu-
loksena katteeseen voitaisiin pykälän 2 mo-
mentin mukaan lukea rinnastuksen mukaisia 
varoja yhteensä enintään kymmenen prosent-
tia vastuuvelan bruttomäärästä. Enimmäis-
määrä nostettaisiin nykyisestä viidestä pro-
sentista kymmeneen. Tämä mahdollistaisi 
nykyistä tarkoituksenmukaisemman sijoitus-
ten hajauttamisen viime vuosina nopeasti ke-
hittyneillä rahoitusmarkkinoilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan ETA-valtioon 
rinnastettaisiin OECD:n muut jäsenvaltiot 
kateasetuksen 3�7 §:ää sovellettaessa, kun 
vakuutusyhtiö kattaa muissa OECD:n jäsen-
valtioissa kuin ETA-valtioissa sijaitseviin 
vakuutusriskeihin liittyvää vastuuvelkaa. 

Pykälän 4 momentti koskisi muissa kuin 
ETA-valtioissa tai OECD:n jäsenvaltioissa 
sijaitsevien vakuutusriskien kattamista. Täl-
löin kateasetuksen 3�7 §:ää sovellettaessa 
ETA-valtioon rinnastettaisiin OECD:n muuta 
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jäsenvaltiot ja se valtio, jossa vakuutusriski 
sijaitsee. 

 
1.3. Eläkesäätiölaki 

46 §. Uuteen 9 momenttiin otettaisiin tällä 
hetkellä eläkesäätiön eläkevastuun katteesta 
annetussa asetuksessa olevia valtuutussään-
nöksiä, joiden perusteella Vakuutusvalvonta-
virasto voi antaa tarkempia määräyksiä eri-
näisistä eläkevastuun kattamista koskevista 
seikoista. Eläkevastuun kattamista säännel-
lään yksityiskohtaisesti eläkesäätiölain 6 lu-
vussa ja erityisesti mainitussa asetuksessa, 
joita täydentäviä määräyksiä virasto voi val-
tuutussäännösten nojalla antaa. Valtuutus-
säännösten ottaminen lakiin olisi tarpeellista, 
koska perustuslain 80 §:n 2 momentin mu-
kaan viranomaisten valtuudesta antaa oikeus-
sääntöjä on säädettävä lailla. 

Momentin 1 virkkeeseen otettaisiin asetuk-
sen 17 §:n 1 momentin säännökset Vakuu-
tusvalvontaviraston määräystenantovaltuu-
desta. Momentin 2 virkkeeseen otettavat val-
tuutussäännökset ovat tällä hetkellä asetuk-
sen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa, 4 §:n 1 
momentin 3 kohdassa, 4 §:n 2 momentissa, 6 
§:n 2 momentissa ja 15 §:n 2 momentissa. 
Ainoa sisältömuutos olisi, että virasto voisi 
antaa määräyksiä yhteisön rinnastamisesta 
kiinteistöyhteisöön. Tämä olisi tarpeen elä-
kesäätiöiden yhtenäisen kohtelun varmista-
miseksi. Tällä hetkellä virasto voi asetuksen 
2 §:n 3 momentin nojalla rinnastaa yhteisön 
momentissa tarkoitettuun kiinteistöyhteisöön 
eläkesäätiön hakemuksesta. 

Pykälän 10 momenttiin otettaisiin asetuk-
sen 17 §:n 2 momentin säännös, jonka mu-
kaan Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäis-
tapauksessa määrätä, jos siihen lain 46 §:n 2 
momentin soveltamisen kannalta on erityistä 
syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea eläkesää-
tiön eläkevastuun katteeseen. 

46 a §. Pykälässä säädettäisiin OECD:n jä-
senvaltioiden rinnastamisesta ETA-valtioihin 
eläkevastuuta katettaessa. Sisällöltään vas-
taavat säännökset ovat tällä hetkellä elä-
kesäätiöitä koskevassa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön määräyskokoelmassa dnro 
10/02/2000. Muutoksena nykyiseen 1 mo-
mentin 2 kohdassa kuitenkin säädettäisiin, et-
tä eräillä OECD:n jäsenvaltioissa sijaitsevilla 

varoilla voitaisiin kattaa viiden prosentin si-
jasta kymmenen prosenttia eläkevastuun 
bruttomäärästä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun 
asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovel-
lettaessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vaan valtioon rinnastettaisiin muut OECD:n 
jäsenvaltiot. 

Momentin 2 kohdan mukaan myös asetuk-
sen 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa, 5 §:n 
1�3 kohtaa ja 6 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
taa sovellettaessa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaan valtioon rinnastettaisiin muut 
OECD:n jäsenvaltiot. Tämän rinnastuksen 
tuloksena katteeseen voitaisiin pykälän 2 
momentin mukaan lukea yhteensä enintään 
kymmenen prosenttia eläkevastuun brutto-
määrästä. Enimmäismäärä nostettaisiin ny-
kyisestä viidestä prosentista kymmeneen. 
Tämä mahdollistaisi nykyistä tarkoituksen-
mukaisemman sijoitusten hajauttamisen vii-
me vuosina nopeasti kehittyneillä rahoitus-
markkinoilla. 

 
1.4. Vakuutuskassalaki 

83 §. Uuteen 9 momenttiin otettaisiin tällä 
hetkellä vakuutuskassan vastuuvelan kattees-
ta annetussa asetuksessa olevia valtuutus-
säännöksiä, joiden perusteella Vakuutusval-
vontavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
erinäisistä vastuuvelan kattamista koskevista 
seikoista. Vastuuvelan kattamista säännellään 
vakuutuskassalain 7 luvussa ja erityisesti 
mainitussa asetuksessa, joita täydentäviä 
määräyksiä virasto voi valtuutussäännösten 
nojalla antaa. Valtuutussäännösten ottaminen 
lakiin olisi tarpeellista, koska perustuslain 80 
§:n 2 momentin mukaan viranomaisten val-
tuudesta antaa oikeussääntöjä on säädettävä 
lailla. 

Pykälän 1 momentin 1 virkkeeseen otettai-
siin asetuksen 14 §:n 1 momentin säännökset 
Vakuutusvalvontaviraston määräystenanto-
valtuudesta. Momentin 2 virkkeeseen otetta-
vat valtuutussäännökset ovat tällä hetkellä 
asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa, 3 
§:n 1 momentin 3 kohdassa ja 3 §:n 2 mo-
mentissa. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin asetuksen 
14 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan 
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Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapauk-
sissa määrätä, jos siihen lain 83 pykälän 2 
momentin soveltamisen kannalta on erityistä 
syytä, ettei tiettyjä varoja saa lukea vakuu-
tuskassan vastuuvelan katteeseen. 

83 g §. Pykälässä säädettäisiin OECD:n jä-
senvaltioiden rinnastamisesta Euroopan talo-
usalueeseen kuuluviin valtioihin vastuuvel-
kaa katettaessa. Sisällöltään vastaavat sään-
nökset ovat tällä hetkellä eläkekassoja kos-
kevassa sosiaali- ja terveysministeriön mää-
räyskokoelmassa dnro 11/02/2000. Muutok-
sena nykyiseen 1 momentin 2 kohdassa kui-
tenkin säädettäisiin, että eräillä OECD:n jä-
senvaltioissa sijaitsevilla varoilla voitaisiin 
kattaa viiden prosentin sijasta kymmenen 
prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan va-
kuutuskassan vastuuvelan katteesta annetun 
asetuksen 3 §:n 1 momentin 1 kohtaa sovel-
lettaessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vaan valtioon rinnastettaisiin muut OECD:n 
jäsenvaltiot. 

Momentin 2 kohdan mukaan myös asetuk-
sen 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa, 4 §:n 
1 � 3 kohtaa ja 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
taa sovellettaessa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaan valtioon rinnastettaisiin muut 
OECD:n jäsenvaltiot. Tämän rinnastuksen 
tuloksena katteeseen voitaisiin pykälän 2 
momentin mukaan lukea yhteensä enintään 
kymmenen prosenttia vastuuvelan brutto-
määrästä. Enimmäismäärä nostettaisiin ny-
kyisestä viidestä prosentista kymmeneen. 
Tämä mahdollistaisi nykyistä tarkoituksen-
mukaisemman sijoitusten hajauttamisen vii-
me vuosina nopeasti kehittyneillä rahoitus-
markkinoilla. 

 
 
 

1.5. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

Maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n 3 mo-
mentin mukaan Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos noudattaa pääosin samoja vastuuvelan 
kattamissäännöksiä kuin vakuutusyhtiöt. 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen so-
vellettaisiin myös ehdotettuja uusia vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 10 ja 11 moment-
tia ja 3 d §:ää. 

1.6. Merimieseläkelaki 

Merimieseläkelain 56 §:n 2 momentin mu-
kaan merimieseläkekassa noudattaa pääosin 
samoja vastuuvelan kattamissäännöksiä kuin 
vakuutusyhtiöt. Momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että Merimieseläkekassaan 
sovellettaisiin myös ehdotettuja uusia vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 10 ja 11 moment-
tia ja 3 d §:ää. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Lakiehdotusten mukaan Vakuutusvalvon-
tavirasto voisi antaa kutakin vakuutuslaitosta 
koskevia määräyksiä eräistä vakuutustekni-
sen vastuuvelan kattamiseen liittyvistä sei-
koista. Näitä ovat vastuuvelan katteeseen 
kuuluvien varojen sijainti, valuuttariskin ra-
joittaminen ja valuuttaliikkeen järjestäminen, 
johdannaissopimusten käyttö, vakuuksien ar-
vostus ja vakuuksien merkitys luettaessa kat-
teeseen sitoumuksia, joihin vakuudet liitty-
vät. Virasto voisi antaa määräyksiä myös Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
toimivan vaihdantajärjestelmän rinnastami-
sesta arvopaperipörssiin ja yhteisön rinnas-
tamisesta kiinteistöyhteisöön, talletuspank-
kiin tai vakuutusyhtiöön sekä eräiden ka-
teasetuksissa määriteltyjen varojen lukemi-
sesta katteeseen ja eräiden asetuksissa sää-
dettyjen enimmäisrajojen soveltamisesta. 

Määräyksenantovaltuuksista säädettäisiin 
kutakin vakuutuslaitosta koskevassa laissa. 
Valtuudet olisivat eräitä yksityiskohtia lu-
kuun ottamatta samat, jotka tällä hetkellä si-
sältyvät vakuutuslaitosten vastuuvelan kat-
tamista koskeviin asetuksiin. 

 
3.  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. 

 
4.  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuta-
kin vakuutuslaitosta koskevassa laissa Va-
kuutusvalvontaviraston määräyksenantoval-
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tuuksista, jotka tällä hetkellä sisältyvät va-
kuutusteknisen vastuuvelan kattamista kos-
keviin asetuksiin. Perustuslain vaatimusten 
kannalta on lisäksi olemassa tarve kokonais-
valtaisesti arvioida vakuutuslaitosta koskevi-
en lakien ja vastuuvelan kattamista koskevi-
en asetusten muodostamaa kokonaisuutta eri-
tyisesti siltä kannalta, onko nykyisten sään-
nösten säädöstaso kaikilta osin asianmukai-
nen. Koska sosiaali- ja terveysministeriössä 
on yleisperustelujen kohdassa 5 selostetusti 

meneillään sekä vakuutusyhtiöitä että elä-
kesäätiöitä ja vakuutuskassoja koskevan lain-
säädännön kokonaisuudistukset, arviointia ei 
tässä yhteydessä ole näiltä osin tehty. 

Lakiehdotukset voidaan käsitellä tavalli-
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 
vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 

§:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/1993, 389/1995, 79/1999 ja 330/2004, uusi 10 ja 11 
momentti ja lukuun uusi 3 d § seuraavasti: 
 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toiminta-
kertomus ja vastuuvelan kattaminen 

3 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 
tarkemmat määräykset vastuuvelan kattee-
seen kuuluvien varojen sijainnista, valuutta-
riskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen jär-
jestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä 
vastuuvelan katteen yhteydessä, vakuuksien 
arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä 
luettaessa katteeseen sitoumuksia, joihin va-
kuudet liittyvät. Virasto antaa tarvittaessa 
tarkemmat määräykset myös ETA-valtiossa 
toimivan vaihdantajärjestelmän rinnastami-
sesta arvopaperipörssiin, yhteisön rinnasta-
misesta kiinteistöyhteisöön, talletuspankkiin 
tai vakuutusyhtiöön, ensivakuutusliikettä har-
joittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan kat-
teesta annetun asetuksen (461/1995), jäljem-
pänä kateasetus, 6 §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettujen varojen lukemisesta kattee-
seen ja asetuksen 9 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettujen enimmäisrajojen soveltamisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapa-
uksissa määrätä, jos siihen 2 momentin so-
veltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei 
tiettyjä varoja saa lukea yhtiön vastuuvelan 
katteeseen. 

3 d § 
Kun vakuutusyhtiö kattaa ETA-valtiossa 

sijaitseviin vakuutusriskeihin liittyvää vas-
tuuvelkaa, Taloudellisen yhteistyön ja kehi-
tyksen järjestön, jäljempänä OECD, muut jä-
senvaltiot rinnastetaan ETA-valtioon: 

1) kateasetuksen 3 §:n 1 kohtaa sovelletta-
essa; 

2) kateasetuksen 3 §:n 2 ja 3 kohtaa sekä 4 
§:n 1 momentin 1�3, 5 ja 6 kohtaa sovellet-
taessa. 

Edellä 1 momentin 2 kohdan mukaisen rin-
nastuksen tuloksena voidaan katteeseen lukea 
rinnastuksen mukaisia varoja yhteensä enin-
tään kymmenen prosenttia vastuuvelan brut-
tomäärästä. 

Kun vakuutusyhtiö kattaa muissa OECD:n 
jäsenvaltioissa kuin ETA-valtioissa sijaitse-
viin vakuutusriskeihin liittyvää vastuuvelkaa, 
kateasetuksen 3�6 §:ää sovellettaessa ETA-
valtioon rinnastetaan OECD:n muut jäsenval-
tiot. 

Kun vakuutusyhtiö kattaa muualla kuin 
ETA-valtioissa ja OECD:n jäsenvaltioissa si-
jaitseviin vakuutusriskeihin liittyvää vastuu-
velkaa, kateasetuksen 3�6 §:ää sovellettaes-
sa ETA-valtioon rinnastetaan OECD:n muut 
jäsenvaltiot ja se valtio, jossa vakuutusriski 
sijaitsee. 

��� 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
����� 
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2. 

Laki 
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 luvun 3 a 

§:ään, sellaisena kuin se on laeissa 451/1995, 81/1999 ja 340/2000, uusi 9 ja 10 momentti ja 
lukuun uusi 3 b § seuraavasti: 
 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toiminta-
kertomus ja vastuuvelan kattaminen 

3 a § 
� � � � � � � � � � � � � �  
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 

tarkemmat määräykset vastuuvelan kattee-
seen kuuluvien varojen sijainnista, valuutta-
riskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen jär-
jestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä 
vastuuvelan katteen yhteydessä, vakuuksien 
arvostuksesta ja vakuuksien merkityksestä 
luettaessa katteeseen sitoumuksia, joihin va-
kuudet liittyvät. Virasto antaa tarvittaessa 
tarkemmat määräykset myös Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-
valtio) toimivan vaihdantajärjestelmän rin-
nastamisesta arvopaperipörssiin, yhteisön 
rinnastamisesta kiinteistöyhteisöön, talletus-
pankkiin tai vakuutusyhtiöön, ensivakuutus-
liikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen 
vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 
(1125/1995), jäljempänä kateasetus, 6 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettujen varojen 
lukemisesta katteeseen ja asetuksen 9 §:n 3 
momentissa tarkoitettujen enimmäisrajojen 
soveltamisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapa-
uksissa määrätä, jos siihen 2 momentin so-
veltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei 
tiettyjä varoja saa lukea yhdistyksen vastuu-
velan katteeseen. 

 
3 b § 

Kun vakuutusyhdistys kattaa ETA-
valtiossa sijaitseviin vakuutusriskeihin liitty-
vää vastuuvelkaa, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön, jäljempänä OECD, 
muut jäsenvaltiot rinnastetaan ETA-valtioon: 

1) kateasetuksen 3 §:n 1 kohtaa sovelletta-
essa; 

2) kateasetuksen 3 §:n 2 ja 3 kohtaa sekä 4 
§:n 1 momentin 1�3, 5 ja 6 kohtaa sovellet-
taessa. 

Edellä 1 momentin 2 kohdan rinnastuksen 
tuloksena voidaan katteeseen lukea rinnas-
tuksen mukaisia varoja yhteensä enintään 
kymmenen prosenttia vastuuvelan brutto-
määrästä. 

Kun vakuutusyhdistys kattaa muissa 
OECD:n jäsenvaltioissa kuin ETA-valtioissa 
sijaitseviin vakuutusriskeihin liittyvää vas-
tuuvelkaa, kateasetuksen 3�6 §:ää sovellet-
taessa ETA-valtioon rinnastetaan OECD:n 
muut jäsenvaltiot. 

Kun vakuutusyhdistys kattaa muualla kuin 
ETA-valtioissa ja OECD:n jäsenvaltioissa si-
jaitseviin vakuutusriskeihin liittyvää vastuu-
velkaa, kateasetuksen 3�6 §:ää sovellettaes-
sa ETA-valtioon rinnastetaan OECD:n muut 
jäsenvaltiot ja se valtio, jossa vakuutusriski 
sijaitsee. 

��� 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200 . 

����� 
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3. 

Laki 
eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 46 §:ään, sellaise-

na kuin se on osaksi laissa 85/1999, uusi 9 ja 10 momentti ja lakiin uusi 46 a § seuraavasti: 
 

46 § 
� � � � � � � � � � � � � �  
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 

tarkemmat määräykset eläkevastuun kattee-
seen kuuluvien varojen ja sitoumusten sijain-
nista, valuuttariskin rajoittamisesta ja valuut-
taliikkeen järjestämisestä, johdannaissopi-
musten käytöstä katteen yhteydessä, vakuuk-
sien arvostuksesta ja vakuuksien merkityk-
sestä luettaessa katteeseen niitä sitoumuksia, 
joihin vakuudet liittyvät. Virasto antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset myös Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimi-
van vaihdantajärjestelmän rinnastamisesta 
arvopaperipörssiin, yhteisön rinnastamisesta 
kiinteistöyhteisöön, talletuspankkiin tai va-
kuutusyhtiöön, rahasto-osuuksien lukemises-
ta eläkevastuun bruttomäärän katteeseen ja 
eläkesäätiön eläkevastuun katteesta annetun 
asetuksen (1137/1998) 15 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettujen varojen lukemisesta 
katteeseen. 

Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapa-
uksissa määrätä, jos siihen 2 momentin so-

veltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei 
tiettyjä varoja saa lukea eläkesäätiön eläke-
vastuun katteeseen. 

 
46 a § 

Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valti-
oon rinnastetaan Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) muut jäsenval-
tiot: 

1) eläkesäätiön eläkevastuun katteesta an-
netun asetuksen 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
sovellettaessa; 

2) eläkesäätiön eläkevastuun katteesta an-
netun asetuksen 4 §:n 1 momentin 2 ja 3 koh-
taa, 5 §:n 1�3 kohtaa sekä 6 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohtaa sovellettaessa. 

Edellä 1 momentin 2 kohdan rinnastuksen 
tuloksena voidaan katteeseen lukea yhteensä 
enintään kymmenen prosenttia eläkevastuun 
bruttomäärästä. 

��� 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200 . 

����� 
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4. 

Laki 
vakuutuskassalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 83 §:ään, sel-

laisena kuin se on laeissa 1777/1995 ja 84/1999, uusi 9 ja 10 momentti ja lakiin uusi 83 g § 
seuraavasti: 
 

7 luku 

Vakuutusmaksut, vastuuvelka ja toiminta-
pääoma 

83 § 
� � � � � � � � � � � � � �  
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 

tarkemmat määräykset vastuuvelan kattee-
seen kuuluvien varojen sijainnista, valuutta-
riskin rajoittamisesta ja valuuttaliikkeen jär-
jestämisestä, johdannaissopimusten käytöstä 
katteen yhteydessä, vakuuksien arvostuksesta 
ja vakuuksien merkityksestä luettaessa kat-
teeseen niitä sitoumuksia, joihin vakuudet 
liittyvät. Virasto antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset myös Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa toimivan vaihdantajär-
jestelmän rinnastamisesta arvopaperipörssiin, 
yhteisön rinnastamisesta talletuspankkiin tai 
vakuutusyhtiöön ja rahasto-osuuksien luke-
misesta vastuuvelan bruttomäärän katteeseen. 

Vakuutusvalvontavirasto voi yksittäistapa-
uksessa määrätä, jos siihen 2 momentin so-

veltamisen kannalta on erityistä syytä, ettei 
tiettyjä varoja saa lukea vakuutuskassan vas-
tuuvelan katteeseen. 

 
83 g § 

Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valti-
oon rinnastetaan Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön (OECD) muut jäsenval-
tiot: 

1) vakuutuskassan vastuuvelan katteesta 
annetun asetuksen (1138/1998) 3 §:n 1 mo-
mentin 1 kohtaa sovellettaessa; 

2) vakuutuskassan vastuuvelan katteesta 
annetun asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 ja 3 
kohtaa, 4 §:n 1�3 kohtaa sekä 5 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa. 

Edellä 1 momentin 2 kohdan rinnastuksen 
tuloksena voidaan katteeseen lukea yhteensä 
enintään kymmenen prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä. 

��� 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
200 . 

����� 
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5. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 17 

§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 484/2002, seuraavasti: 
 

17 § 
� � � � � � � � � � � � � �  
Eläkelaitoksen on katettava 10 §:n 4 mo-

mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut 
vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen 
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/1979) 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 
momentin 2, 3 ja 7 kohtaa, 4�7 momenttia 

sekä 9�11 momenttia ja 3 d §:ää. Tarkem-
mat säännökset vastuuvelkaan rinnastettavis-
ta eristä annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Tämä laki tulee  voimaan   päivänä    kuuta 

200 . 
����� 
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6. 

Laki 
merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 56 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 485/2002, seuraavasti: 
 

56 § 
� � � � � � � � � � � � � �  
Eläkekassan on katettava 3 §:n 3 momen-

tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen so-
veltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 kohtaa, 
4�7 momenttia sekä 9�11 momenttia ja 

3 d §:ää. Tarkemmat säännökset vastuuvel-
kaan rinnastettavista eristä annetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
200 . 

����� 

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

5. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 17 

§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 484/2002, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 § 
� � � � � � � � � � � � �  

Eläkelaitoksen on katettava 10 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut 
vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudatta-
en soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/1979) 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 
momentin 2, 3 ja 7 kohtaa, 4―7 momenttia 
sekä 9 momenttia. Tarkemmat säännökset 
vastuuvelkaan rinnastettavista eristä anne-
taan sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella. 
� � � � � � � � � � � � �  
 

17 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Eläkelaitoksen on katettava 10 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut 
vastuuvelkaan rinnastettavat erät noudatta-
en soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
(1062/1979) 10 luvun 3 §:n 2 momenttia, 3 
momentin 2, 3 ja 7 kohtaa, 4�7 momenttia 
sekä 9�11 momenttia ja 3 d §:ää. Tar-
kemmat säännökset vastuuvelkaan rinnas-
tettavista eristä annetaan sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella. 
� � � � � � � � � � � � �  

��� 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 200 . 
��� 
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6. 

Laki 
merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 56 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 485/2002, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

56 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Eläkekassan on katettava 3 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen 
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 koh-
taa, 4―7 momenttia sekä 9 momenttia. 
Tarkemmat säännökset vastuuvelkaan rin-
nastettavista eristä annetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

56 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Eläkekassan on katettava 3 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu vastuuvelka sekä muut vas-
tuuvelkaan rinnastettavat erät noudattaen 
soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 
3 §:n 2 momenttia, 3 momentin 3 ja 7 koh-
taa, 4�7 momenttia sekä 9�11 momenttia 
ja 3 d §:ää. Tarkemmat säännökset vastuu-
velkaan rinnastettavista eristä annetaan so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä   kuu-

ta 200 . 
��� 

 
 
 

 


