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Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 31 luvun 1 ja 3 §, sellaisena kuin niistä on

31 luvun 1 § laissa 565/2008,
muutetaan 6 luvun 5 §:n 1 momentti, 26 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohta ja 31 luvun

1 §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä on 26 luvun 1 §:n 1 momentin 13 koh-
ta laissa 303/2015, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 11 b §, 3 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, 25 lukuun uusi 28 §
sekä 26 luvun 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 303/2015, uusi 14 kohta
seuraavasti:

1 luku

Vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

Määritelmät

11 b §

Eräitä vakuutusmatematiikkaan ja rahoitukseen liittyviä määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) riskienvähentämiskeinoilla tai riskienvähentämismenetelmillä kaikenlaisia teknii-

koita, joiden avulla vakuutusyritykset voivat siirtää osan riskeistään tai kaikki riskinsä toi-
selle osapuolelle;

2) hajautusvaikutuksilla vakuutusyritysten sekä vakuutusyritysryhmien riskien pie-
nentämistä liiketoimintaa hajauttamalla, sillä yhden riskin aiheuttama epäedullinen tulos
voi tasoittua toisen riskin tuottamalla edullisemmalla tuloksella, kun kyseiset riskit eivät
korreloi täysin keskenään;

3) ennustetulla todennäköisyysjakaumalla matemaattista funktiota, jolla määritetään
toteutumisen todennäköisyyden kattavalle määrälle toisensa poissulkevia tulevia tapahtu-
mia;

4) riskimitalla matemaattista funktiota, joka määrittää tiettyä ennustettua todennäköi-
syysjakaumaa vastaavan rahamäärän, ja joka kasvaa monotonisesti kyseiseen ennustet-
tuun todennäköisyysjakaumaan sisältyvien riskien tason kanssa;
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5) ulkoisella luottoluokituslaitoksella luottoluokituslaitosta, joka on rekisteröity tai
sertifioitu luottoluokituslaitoksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1060/2009 mukaisesti, tai luottoluokituksia antavaa keskuspankkia, joka on va-
pautettu kyseisen asetuksen soveltamisesta;

6) säännellyllä markkinalla:
a) markkinoiden sijaitessa jäsenvaltiossa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun

lain (748/2012) 1 luvun 2 §:n 6 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä; tai
b) markkinoiden sijaitessa kolmannessa maassa rahoitusmarkkinoita, jotka ovat vakuu-

tusyrityksen kotivaltion tunnustamat ja täyttävät kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset, sekä joilla kaupankäynnin koh-
teena olevat rahoitusvälineet ovat laadultaan vastaavia niiden välineiden kanssa, joilla
käydään kauppaa kotivaltion yksillä tai useammilla säännellyillä markkinoilla.

3 luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla

2 §

Ilmoitus sivuliikkeen perustamisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 2 momentin 5 kohdassa mainitulla kansallisella takuurahastolla tarkoitetaan

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja va-
kuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2009/103/EY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua laitosta.

6 luku

Vakuutusyhtiön johto, hallintojärjestelmä ja varojen sijoittaminen

5 §

Toimitusjohtajaan ja tämän sijaiseen sovellettavat säännökset

Toimitusjohtajaan sovelletaan, mitä hallituksen jäsenestä säädetään 4 §:n 1, 3 ja 4 mo-
mentissa sekä osakeyhtiölain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa ja 4 §:ssä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

25 luku

Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön valvonta

28 §

Ulkoistetun toiminnon tai tehtävän tarkastaminen

Ulkoistettua toimintoa tai tehtävää hoitavaa yritystä koskevasta Finanssivalvonnan tar-
kastusoikeudesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 24 §:n 2 momentissa.

Jos vakuutusyhtiö on ulkoistanut toiminnon tai tehtävän yritykselle, joka sijaitsee toi-
sessa ETA-valtiossa, Finanssivalvonta voi tarkastaa itse tai edustajansa välityksellä yri-
tykselle ulkoistettua toimintaa toimipaikassa. Finanssivalvonnan on ennen tarkastuksen
aloittamista ilmoitettava tarkastuksesta asianomaisen ETA-valtion valvontaviranomaisel-
le. Finanssivalvonta voi myös pyytää asianomaisen ETA-valtion valvontaviranomaista
tarkastamaan ulkoistetun toiminnon tai tehtävän sen puolesta.
2



235/2018  
26 luku

Ryhmävalvonta ja ryhmän vakavaraisuuslaskenta

1 §

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

13) Euroopan vakuutusvalvonta-asetuksella Euroopan valvontaviranomaisen (Euroo-
pan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY
muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1094/2010;

14) ryhmänsisäisillä liiketoimilla liiketoimia, joissa vakuutusyritykset ovat riippuvai-
sia suoraan tai välillisesti saman ryhmän toisista yrityksistä tai sellaisesta luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä, jota yhdistää ryhmän yritykseen 1 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tettu merkittävä sidonnaisuus, velvoitteen täyttämiseksi riippumatta siitä, perustuuko vel-
voitteen täyttäminen sopimukseen ja tapahtuuko se maksua vastaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 luku

Vakuutusyhtiön toimintaa koskevat muut säännökset

Vakuutusyhtiön edustajana toimiminen
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2018.
Tämän lain säännöksiä 31 luvun 1 ja 3 §:n kumoamisesta sekä 31 luvun 1 §:n edellä ole-

van väliotsikon muuttamisesta sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2018.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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