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Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 9 luvun 5 c §, 10 luvun 8 §, 25 luvun 5 §:n

5 momentti, 26 luvun 28 §:n 2 ja 5 momentti ja 35 §:n 5 momentti sekä 31 luvun 5 §:n
1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 9 luvun 5 c §, 10 luvun 8 §, 25 luvun 5 §:n 5 momentti, 26 luvun
28 §:n 2 ja 5 momentti ja 35 §:n 5 momentti laissa 303/2015 sekä 31 luvun 5 §:n 1 mo-
mentti laissa 981/2013, sekä

lisätään 2 lukuun uusi 5 a §, 9 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 303/2015, uusi
3 momentti, 11 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 303/2015, uusi 3 momentti,
11 lukuun uusi 21 a §, 25 lukuun uusi 27 a ja 27 b § sekä 31 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin
se on laissa 981/2013, uusi 4 momentti seuraavasti:

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen ja toimilupa

Toimiluvan myöntäminen

5 a §

Finanssivalvonnan velvollisuus ilmoittaa toimilupahakemuksesta rajat ylittävissä 
tilanteissa

Jos Finanssivalvonta aikoo myöntää toimiluvan suomalaiselle vakuutusyhtiölle, jonka
toimintasuunnitelman mukaan osaa toiminnasta harjoitetaan toisessa ETA-valtiossa pal-
velujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden perusteella ja tällainen toiminta
on todennäköisesti merkittävää vastaanottavan ETA-valtion markkinoiden kannalta, Fi-
nanssivalvonnan on ilmoitettava asiasta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja
asianomaisen vastaanottavan ETA-valtion valvontaviranomaiselle.

Ilmoituksen on oltava riittävän yksityiskohtainen ja kattava.
HE 108/2019
TaVM 3/2020
EV 20/2020
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9 luku

Vastuuvelka kirjanpidossa

5 §

Tasoitusmäärän tavoitemäärä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa vakavaraisuuspääomavaatimuksessa otetaan

huomioon mahdollinen 25 luvun 4 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuuspääomavaatimuksen
korotus tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettujen riskien osalta.

5 c §

Tasoitusmäärälle hyvitettävä korko

Tasoitusmääräsiirron yhteydessä tasoitusmäärälle hyvitetään korkoa. Hyvitettävä kor-
ko ei saa ylittää sellaista 10 luvun 7 §:ssä tarkoitettua vakavaraisuuslaskennassa vastuuve-
lan diskonttauksessa käytettävää euron viiden vuoden riskitöntä korkoa, missä ei ole otettu
huomioon 10 luvun 8 §:ssä tarkoitettua vastaavuuskorjausta eikä volatiliteettikorjausta.
Hyvitettävä korko ei kuitenkaan saa olla negatiivinen.

Vakuutusyhtiöllä voi olla myös sellaiset laskuperusteet, joiden mukaan korkoa ei hyvi-
tetä, kun tasoitusmäärä ylittää tavoitemäärän.

10 luku

Varojen ja velkojen arvostaminen ja vastuuvelka vakavaraisuuslaskennassa

8 §

Vastaavuuskorjauksen ja volatiliteettikorjauksen käyttäminen

Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan ennalta antamalla suostumuksella käyttää vas-
taavuuskorjausta korkokäyrään laskiessaan käyttämisen edellytykset täyttäviin vakuutus-
velvoitteisiin liittyvää 6 §:ssä tarkoitettua parasta estimaattia. Vakuutusyhtiö, joka käyttää
vastaavuuskorjausta, ei saa palata menetelmään, johon ei sisälly vastaavuuskorjausta, niin
kauan kuin vastaavuuskorjauksen käyttämisen edellytykset täyttyvät. Jos vastaavuuskor-
jauksen käyttämisen edellytykset eivät täyty, vakuutusyhtiön on viipymättä ilmoitettava
asiasta Finanssivalvonnalle ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täyttämiseksi.
Jos vastaavuuskorjauksen käyttämisen edellytykset ovat jääneet täyttymättä yli kaksi kuu-
kautta päivämäärästä, jona vakuutusyhtiö ei enää täyttänyt ehtoja, vakuutusyhtiön on la-
kattava käyttämästä vastaavuuskorjausta. Vakuutusyhtiö saa Finanssivalvonnan suostu-
muksella käyttää vastaavuuskorjausta uudelleen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sii-
tä, kun vakuutusyhtiö lakkasi käyttämästä vastaavuuskorjausta.

Vakuutusyhtiö voi käyttää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen julkaisemaa ja
Euroopan komission vahvistamaa valuuttakohtaista tai maakohtaista volatiliteettikorjaus-
ta korkokäyrään laskiessaan 6 §:ssä tarkoitettua parasta estimaattia muille kuin 1 momen-
tissa tarkoitetuille vakuutusvelvoitteille. Maakohtaista volatiliteettikorjausta sovelletaan
kyseisen maan vakuutusmarkkinoilla myytävien tuotteiden vakuutusvelvoitteiden par-
haan estimaatin laskentaan.

Riskittömien korkojen volatiliteettikorjauksen suuruus vastaa 65:tä prosenttia riskikor-
jatusta valuuttamarginaalista.
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Riskikorjattu valuuttamarginaali lasketaan erotuksena marginaalista sen koron, joka
voitaisiin saada kyseisen valuutan viitesalkkuun sisältyvistä omaisuuseristä, ja kyseisen
valuutan asiaankuuluvan riskittömän peruskorkokäyrän korkojen välillä, sekä kyseisen
marginaalin sen osuuden välillä, joka perustuu realistiseen arvioon omaisuuseriin liitty-
västä odotetusta tappiosta tai odottamattomasta luottoriskistä taikka muusta riskistä.

Volatiliteettikorjausta sovelletaan vain niihin asiaankuuluviin korkokäyrän riskittömiin
korkoihin, joita ei johdeta ekstrapoloimalla 7 §:n nojalla. Asiaankuuluvien korkokäyrän
riskittömien korkojen ekstrapolointi perustuu näihin korjattuihin riskittömiin korkoihin.

Kunkin asiaankuuluvan maan osalta 2 momentissa tarkoitettua riskittömien korkojen
volatiliteettikorjausta kyseisen maan valuutan kohdalla on ennen 65 prosentin kertoimen
soveltamista korotettava riskikorjatun maamarginaalin ja kaksinkertaisen riskikorjatun
valuuttamarginaalin erotuksella, kun kyseinen erotus on positiivinen ja riskikorjattu maa-
marginaali on suurempi kuin 85 peruspistettä. Korotettua volatiliteettikorjausta sovelle-
taan kyseisen maan vakuutusmarkkinoilla myytävien tuotteiden vakuutus- ja jälleenva-
kuutusvelvoitteiden parhaan estimaatin laskentaan. Riskikorjattu maamarginaali laske-
taan samalla tavoin kuin riskikorjattu valuuttamarginaali kyseisen maan valuutan kohdal-
la, mutta se perustuu viitesalkkuun, joka on edustava niiden omaisuuserien osalta, joihin
vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset ovat sijoittaneet kyseisen maan vakuutusmarkki-
noilla myytävien ja kyseisen maan valuutan määräisten tuotteiden vakuutus- ja jälleenva-
kuutusvelvoitteiden parhaan estimaatin kattamiseksi.

Lisäksi oletuksista, menetelmistä ja tarvittavista parametreista volatiliteettikorjauksen
ja vastaavuuskorjauksen laskemiseksi säädetään komission asetuksen I osaston III luvun
4 jakson 3 ja 4 alajaksossa.

11 luku

Pääomavaatimukset

2 §

Vakavaraisuuspääomavaatimus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vakavaraisuuspääomavaatimus ei saa kattaa volatiliteettikorjauksen muutoksista johtu-

vaa oman perusvarallisuuden tappioriskiä.

Sisäiset mallit vakavaraisuuspääomavaatimuksen laskennassa

21 a §

Finanssivalvonnan ilmoitusvelvollisuus sisäisen mallin käyttämistä tai sen muuttamista 
koskevasta hakemuksesta

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle kai-
kista hakemuksista, jotka koskevat sisäisen mallin käyttämistä tai sen muuttamista. Fi-
nanssivalvonnan tai yhden tai useamman muun asianomaisen valvontaviranomaisen
pyynnöstä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa teknistä apua Finans-
sivalvonnalle tai muulle asianomaiselle valvontaviranomaiselle hakemuksia koskevien
päätösten osalta.
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25 luku

Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön valvonta

5 §

Vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyttämättä jääminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonta voi pyytää, että Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen toteaa

poikkeuksellisen epäsuotuisan tilanteen olemassaolon, jos vakuutus- tai jälleenvakuu-
tusyritykset, joiden osuus markkinoista tai asianomaisista vakuutuslajeista on merkittävä,
eivät todennäköisesti pysty täyttämään jotakin 3 momentissa säädetyistä vaatimuksista.
Vain jos Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on todennut Finanssivalvonnan tai
muun valvontaviranomaisen pyynnöstä poikkeuksellisen epäsuotuisan tilanteen olemas-
saolon, Finanssivalvonta voi vielä pidentää 4 momentin mukaisesti jatkettua määräaikaa
kohtuullisella enintään seitsemän vuoden pituisella lisäajalla ottaen huomioon kaikki
asiaan vaikuttavat tekijät. Jos jatkettua määräaikaa vielä pidennetään, vakuutusyhtiön on
toimitettava Finanssivalvonnalle kolmen kuukauden välein selvitys, jossa esitetään toteu-
tetut toimenpiteet ja se, miten yhtiö on edistynyt vakavaraisuuspääomavaatimuksen täyt-
tämisessä tai riskiprofiilin muuttamisessa.

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

27 a §

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja toisen ETA-valtion 
valvontaviranomaiselle toimitettavat tiedot rahoitusedellytysten heikentymisestä, 

kehittymässä olevista riskeistä tai kuluttajansuojaan liittyvistä huolenaiheista

Jos Finanssivalvonta havaitsee, että suomalaisen vakuutusyhtiön rahoitusedellytykset
heikentyvät tai vakuutusyhtiö aiheuttaa muita kehittymässä olevia riskejä toisessa ETA-
valtiossa palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden perusteella harjoit-
tamansa liiketoiminnan vuoksi, ja rahoitusedellytysten heikentymisellä tai kehittymässä
olevilla riskeillä voi olla rajat ylittäviä vaikutuksia, Finanssivalvonnan on ilmoitettava
asiasta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja asianomaisen vastaanottavan
ETA-valtion valvontaviranomaiselle.

Finanssivalvonta voi ilmoittaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ja
asianomaisen kotivaltion valvontaviranomaiselle myös, jos Finanssivalvonnalla on kulut-
tajansuojaan liittyviä vakavia ja perusteltuja huolenaiheita.

Finanssivalvonta ja asianomaisen ETA-valtion valvontaviranomainen voivat saattaa 1
ja 2 momentissa tarkoitetun asian Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen käsiteltä-
väksi ja pyytää sen apua, jos Finanssivalvonta ja asianomaisen ETA-valtion valvontavi-
ranomainen eivät pääse kahdenväliseen ratkaisuun.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia
ja kattavia.

27 b §

Yhteistoimintafoorumit

Finanssivalvonta voi perustaa yhteistoimintafoorumin sovittuaan asiasta kaikkien mui-
den asianomaisten ETA-valtioiden valvontaviranomaisten kanssa.

Finanssivalvonta voi pyytää Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista perustamaan
yhteistoimintafoorumin. Jos Finanssivalvonta tekee pyynnön, sen on otettava huomioon
27 a §:n 1 momentissa tarkoitetut seikat. Finanssivalvonta voi osallistua Euroopan vakuu-
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tus- ja lisäeläkeviranomaisen tai muiden asianomaisten ETA-valtioiden valvontaviran-
omaisten perustaman yhteistoimintafoorumin toimintaan.

Finanssivalvonnan on omasta aloitteestaan ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omaisen pyynnöstä toimitettava kaikki tarpeelliset, riittävän yksityiskohtaiset ja kattavat
tiedot oikea-aikaisesti yhteistoimintafoorumille.

26 luku

Ryhmävalvonta ja ryhmän vakavaraisuuslaskenta

28 §

Valvontaviranomaisten päätös ryhmän sisäisestä mallista

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonnan on ryhmävalvojana viipymättä ilmoitettava hakemuksen vastaanot-

tamisesta muille valvontakollegioon kuuluville valvontaviranomaisille ja Euroopan va-
kuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä toimitettava niille täydellinen hakemus mukaan lu-
kien vakuutusyhtiön toimittamat asiakirjat. Finanssivalvonnan tai muun asianomaisen val-
vontaviranomaisen pyynnöstä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen voi antaa tek-
nistä apua sitä pyytäneelle valvontaviranomaiselle hakemuksia koskevien päätösten osalta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos yhteistä päätöstä ei kuitenkaan tehdä kuuden kuukauden määräajassa eikä mikään

asianomaisista valvontaviranomaisista ole pyytänyt Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omaisen ratkaisua taikka jos Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee päätöstä
Euroopan vakuutusvalvonta-asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Finanssivalvon-
nan on ryhmävalvojana tehtävä päätös asiassa. Finanssivalvonnan on otettava päätöksessä
huomioon muiden asianomaisten valvontaviranomaisten näkemykset.

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

35 §

Päätös menettelyn soveltamisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos yhteistä päätöstä ei kuitenkaan tehdä kolmen kuukauden määräajassa eikä mikään

asianomaisista valvontaviranomaisista ole pyytänyt Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omaisen ratkaisua taikka jos Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ei tee päätöstä
Euroopan vakuutusvalvonta-asetuksen 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Finanssivalvon-
nan on ryhmävalvojana tehtävä päätös asiassa. Päätöstä tehdessään Finanssivalvonnan on
otettava huomioon muiden asianomaisten valvontaviranomaisten sekä muiden valvonta-
kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten esittämät näkemykset.

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

31 luku

Vakuutusyhtiön toimintaa koskevat muut säännökset

5 §

Vakuutusmatemaatikon yleinen kelpoisuus

Vakuutusmatemaatikolta edellytetään:
1) ylempää korkeakoulututkintoa, jossa syventävät opinnot on suoritettu matematii-

kassa, tai muuta vastaavat vaatimukset täyttävää ylempää korkeakoulututkintoa;
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2) riittäviä tietoja vakuutusmatematiikasta, riskiteoriasta, sijoitustoiminnasta, todennä-
köisyyslaskennasta, tilastotieteestä, taloustieteestä, tietojenkäsittelystä, kirjanpidosta ja
muilta vakuutusmatemaatikolta edellytettäviltä aloilta sekä vakuutuslainsäädännöstä ja
muista vakuutusyhtiötä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

3) käytännön kokemusta 6 luvun 20 §:ssä säädetyistä tai niihin rinnastettavista vakuu-
tusmatemaatikon tehtävistä.

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

6 §

Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muuttaessaan 2 momentin nojalla antamiaan tutkintovaatimuksia lautakunnan on huo-

lehdittava riittävästä siirtymäajasta.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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