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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiö-
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi     
(solvenssi I) 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan vakuutusyhtiölakia, 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia  
ja vakuutusyhdistyslakia muutettaviksi siten, 
että kyseiset lait sopeutetaan henki- ja vahin-
kovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiveihin.  

Esityksen pääasiallisena sisältönä on va-
kuutusyrityksiä koskevien toimintapääoma-
vaatimusten muuttaminen siltä osin kuin 
Suomen nykyinen lainsäädäntö ei vastaa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiveis-
sä esitettyjä vaatimuksia. Samalla vakuutus-
yhtiön toimintapääomaan luettavista eristä 
annetun asetuksen säännökset ehdotetaan 
siirrettäviksi vakuutusyhtiölakiin osaksi toi-
mintapääomasäännöksiä. Suuret vakuutusyh-

distykset ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden 
Suomen edustustot noudattavat vastaavia 
säännöksiä kuin vakuutusyhtiöt, minkä joh-
dosta näiden osalta sääntely ehdotetaan to-
teutettavaksi pääosin viittausteknisellä me-
nettelyllä, viittauksilla sovellettaviin vakuu-
tusyhtiölain säännöksiin. Vahinkovakuutus-
direktiiviä ei tarvitse soveltaa pieniin vakuu-
tusyhdistyksiin, joten esityksen mukaan näitä 
koskisi vain kansallinen lainsäädäntö. 

Ehdotettu lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan  mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotuksen 
mukaisia uusia vakavaraisuusmääräyksiä so-
vellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2004 ja 
sen jälkeen alkaviin tilikausiin. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivei-
hin 79/267/ETY, 73/239/ETY, 90/619/ETY, 
88/357/ETY, 92/96/ETY, 92/49/ETY sisäl-
tyvät vakuutusyritysten vakavaraisuusvaati-
mukset on implementoitu vakuutusyhtiöla-
kiin, vakuutusyhdistyslakiin ja ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä annettuun lakiin. Vakuu-
tusyritysten toimintapääomavaatimuksista 
säädetään  vakuutusyhtiölain  (1062/1979)   
11 luvussa, vakuutusyhdistyslain 
(1250/1987) 2 ja 10 a  luvuissa,  ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995)    
6 luvussa,  vakuutusyhtiön toimintapää-
omaan luettavista eristä annetussa asetukses-
sa (462/1995), jäljempänä toimintapääoma-
asetus, vakuutusyhdistyksen toimintapää-
omaan luettavista eristä annetussa asetukses-
sa (314/1999) sekä sosiaali- ja terveysminis-
teriön määräyksissä 1999:65. 

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan vakuutusyhtiölakia, 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia 
ja vakuutusyhdistyslakia muutettaviksi siten, 
että kyseiset lait sopeutetaan henki- ja vahin-
kovakuutusyrityksiä koskeviin Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiveihin direktii-
veillä 2002/13/EY (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2002/13/EY, annettu 5 
päivänä maaliskuuta 2002 neuvoston direk-
tiivin 73/239/ETY muuttamisesta vahinko-
vakuutusyrityksiä koskevien solvenssimargi-
naalivaatimusten osalta) ja 2002/12/EY (Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/12/EY, annettu 5 päivänä maaliskuuta 
2002, neuvoston direktiivin 73/239/ETY 
muuttamisesta henkivakuutusyrityksiä kos-
kevien solvenssimarginaalivaatimusten osal-
ta) tehtyihin muutoksiin. Pääasiassa nämä 
muutokset koskevat toimintapääomavaati-
muksia. Samalla toimintapääoma-asetuksen 
säännökset ehdotetaan siirrettäviksi lain ta-
solle.  

Vahinkovakuutusdirektiivillä tarkoitetaan 

jäljempänä direktiiviä 73/239/ETY, siten 
kuin sitä on muutettu direktiiveillä 
88/357/ETY, 92/49/ETY ja 2002/13/EY.  
Henkivakuutusdirektiivillä tarkoitetaan jäl-
jempänä direktiiviä 2002/83/EY, mikä on 
muodostettu yhdistämällä direktiivit 
79/267/ETY,  90/619/ETY,  92/96/ETY ja 
2002/12/EY. Henki- ja vahinkovakuutusdi-
rektiivit muodostavat minimivaatimuksen, 
joten  kansallisesti näistä vaatimuksista voi-
daan poiketa ankarampaan suuntaan. 

Vahinkovakuutusyritysten toimintapää-
oman vähimmäismäärävaatimukset kiristy-
vät: sekä maksutuloon että korvauskuluihin 
perustuvassa laskelmassa korkeamman ker-
roinprosentin soveltamisrajaa korotetaan. Li-
säksi toimintapääomaa koskevissa laskelmis-
sa vahinkovakuutusluokkien 11, 12 ja 13 
osalta sekä maksutulo että korvauskulut ote-
taan huomioon puolitoistakertaisena. Vahin-
kovakuutusyritysten run off –tilanteen varalle 
on vaatimuksiin lisätty myös korvausvastuu-
seen perustuva toimintapääoman vähim-
mäismäärän laskentamenettely. Henkivakuu-
tusyritysten osalta toimintapääomavaatimuk-
set muuttuvat joidenkin henkivakuutusluok-
kien osalta. Vakuutusyritysten toimintapää-
omaan luettaviin eriin tulee joitakin muutok-
sia ja tarkennuksia. 

Takuumäärävaatimukset kasvavat sekä va-
hinko- että henkivakuutusyritysten osalta. 
Vahinkovakuutusyritysten takuumäärävaati-
mus on nykyisin 1 400 000 €,  400 000 €, 
300 000 €, tai 200 000 €, vakuutusluokista 
riippuen. Vahinkovakuutusdirektiivien edel-
lyttämä uusi vaatimus on 3 000 000 € tai       
2 000 000 €. Henkivakuutusyritysten vaati-
mus nousee 800 000 €:sta direktiivin edellyt-
tämään 3 000 000 €:on. Lisäksi vakuutusyri-
tyksen toimintapääomasta on takuumäärää 
vastaavan määrän muodostuttava tietyistä 
toimintapääomaan luettavista eristä.  

Vahinkovakuutusdirektiivin soveltamista 
koskevissa säännöksissä, joiden perusteella 
direktiiviä ei tarvitse soveltaa keskinäisiin 
tietyt ehdot täyttäviin yhtiöihin tai yhdistyk-
siin, on maksutuloraja korotettu miljoonasta 
eurosta viiteen miljoonaan euroon. Vakuu-
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tusyhdistyslaissa yhdistykset on jaettu pieniin 
ja suuriin yhdistyksiin, suuret yhdistykset 
kuuluvat direktiivin piiriin, pieniä koskee 
vain kansallinen lainsäädäntö. Jako suuriin ja 
pieniin yhdistyksiin säilytetään edelleen, 
mutta suuren vakuutusyhdistyksen määritel-
mä muutetaan vastaamaan vahinkovakuutus-
direktiiviä. Suuren vakuutusyhdistyksen 
maksutuloon ja korvauskuluihin perustuva 
toimintapääomavaatimus on sama kuin va-
hinkovakuutusyhtiöillä, mutta takuumäärä-
vaatimus on alempi. Pienten yhdistysten 
oman pääoman vaatimusta ehdotetaan koro-
tettavaksi, ja lisäksi pienille yhdistyksille eh-
dotetaan minimitoimintapääomavaatimusta. 

Vakuutusvalvontaviraston toimintaedelly-
tyksiä selkeytetään sellaisessa tilanteessa, 
jossa vakuutusyrityksen taloudellinen tilanne 
heikkenee nopeasti ja virasto katsoo yhtiön 
vakuutuksenottajien tai vakuutettujen etujen 
olevan vaarassa. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

   Ehdotetut säännökset kiristävät vakava-
raisuusvaatimuksia. Tämän johdosta vakuu-
tuksenottajien asema paranee sellaisessa 
mahdollisessa tilanteessa, että vakuutusyritys 
joutuu vaikeuksiin, koska tällöin vakuutus-
yritys pystyy paremmin vastaamaan si-
toumuksistaan. Kuitenkin joillakin pienillä 
vahinkovakuutusyhtiöillä ja vakuutusyhdis-
tyksillä on vaikeuksia täyttää uusia vaati-
muksia, joten tällaiset vakuutusyritykset jou-
tuvat ryhtymään joihinkin toimenpiteisiin 
saattaakseen tilanteen uuden lain vaatimusten 
mukaiseksi. Tämän vuoksi ehdotus sisältää 

siirtymäsäännökset, joiden nojalla vakuutus-
yhtiöt ja -yhdistykset voivat noudattaa Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin tämän lain säännösten 
voimaan tullessa voimassa olleita toiminta-
pääomaa koskevia säännöksiä vuoteen 2007 
saakka ja tämän jälkeen, tietyin edellytyksin 
vuoteen 2009 saakka. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sosiaali-  ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Esityksen sisältä-
västä luonnoksesta hallituksen esitykseksi on 
pyydetty lausunto Lähivakuutusryhmän kes-
kusliitolta, Lokalförsäkringsgruppens Svens-
ka Förbund:lta, oikeusministeriöltä, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta, Työeläke-
laitosten liitolta ja Vakuutusvalvontavirastol-
ta. Lausunnoissa esitetyt näkemykset on otet-
tu tarpeellisessa määrin huomioon lopullises-
sa esityksessä. 

 
 

5.  Muita es itykseen va ikuttavia 
seikkoja 

Hallitus on antanut toisenkin esityksen (HE 
149/2003 vp), jossa ehdotetaan vakuutusyh-
tiölain 12 luvun 2 §:n ja 15 luvun 1 ja 20 §:n 
sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun 
(354/1997)  lain 1 luvun 1 §:n muuttamista, 
joihin myös tässä hallituksen esityksessä esi-
tetään muutoksia. Kyseisessä hallituksen esi-
tyksessä olevat muutokset pyydetään otta-
maan huomioon tätä esitystä eduskunnassa 
käsiteltäessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1. Vakuutusyhtiölaki 

 
2 luku. Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 §. Pykälän 1 momentissa säädetään toi-
miluvan antamisen edellytyksistä. Momentis-
sa säädettyjä peruspääoman vähimmäismää-
rää koskevia vaatimuksia ehdotetaan korotet-
taviksi soveltuvin osin vastaamaan 11 luvun 
3 ja 5 §:ssä muutettaviksi ehdotettuja takuu-
määrän vähimmäismäärää koskevia vaati-
muksia. Ehdotuksen mukaan vakuutusyhtiön 
peruspääoman vähimmäismäärän on oltava 
henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuutus-
luokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutusliikettä 
harjoitettaessa vähintään 3 000 000 euroa ja 
muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa vähin-
tään 2 000 000 euroa. Voimassa olevan lain 
mukaiset vastaavat vaatimukset ovat             
2 400 000 euroa ja 1 200 000 euroa. 

Pykälän 2 ja 3 momentti vastaa nykyisen 
lain 5 §:n 4 ja 5 momenttia. 

 
10 luku. Tilinpäätös,  konsernitilinpää-

tös ja vastuuvelan kattaminen 

 7 §. Muutetaan  pykälässä oleva viittaus 
11 lukuun vastaamaan kyseisen luvun pykä-
lien uutta numerointia. 

 
11 luku. Toimintapääoma 

1 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että tarkemmat säännökset vakuutusyhti-
ön toimintapääomaan luettavista eristä anne-
taan toimintapääoma-asetuksen sijasta va-
kuutusyhtiölain tämän luvun 2—5 §:ssä sekä 
14 luvun 5 b §:n 5 ja 6 momentissa. Koska 
kyse on vakuutusyhtiöiden kannalta niinkin 
keskeisestä asiasta kuin vakavaraisuusvaati-
musten asettamisesta, sääntely ehdotetaan 
siirrettäväksi lain tasolle. 

2 §. Pykälässä luetellaan vakuutusyhtiön 

toimintapääomaan luettavat erät. Osa eristä 
voidaan lukea toimintapääomaan ilman rajoi-
tuksia, osaan liittyy rajoituksia, jotka on esi-
tetty 3 ja 4 §:ssä. Osa eristä voidaan hyväk-
syä vain Vakuutusvalvontaviraston luvalla.  
Pykälä vastaa pääosin toimintapääoma-
asetuksen 1 §:n 1 momenttia. Pykälään on 
tehty eräitä lisäyksiä, jotka johtuvat henkiva-
kuutusdirektiivin 27 artiklaan ja vahinkova-
kuutusdirektiivin 16 artiklaan tehdyistä muu-
toksista. 

 Pykälän 2 kohtaan on lisätty henkivakuu-
tusdirektiivin 27 artiklan  4 a kohdan ja va-
hinkovakuutusdirektiivin 16 artiklan 4 a 
kohdan mukainen vaatimus, että puolet mak-
samatta olevasta osakepääoman määrästä tai 
pohjarahaston ja takuupääoman yhteismää-
rästä voidaan lukea toimintapääomaan, kun 
25 prosenttia osakepääomasta tai pohjarahas-
ton ja takuupääoman yhteismäärästä on mak-
settu, vain yhtiön hakemuksesta ja Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella.  

Pykälän 6 kohta vastaa toimintapääoma-
asetuksen 1 §:n 6 kohtaa. Tämän kohdan  
mukaan vakuutusyhtiön toimintapääomaan 
luetaan omaisuuden käypien arvojen ja ta-
seen kirjanpitoarvojen positiivinen erotus  
(arvostuserot).   Vahinkovakuutusdirektiivin 
16 artiklan 4 momentin c alakohdan ja hen-
kivakuutusdirektiivin 27 artiklan 4 momentin 
c alakohdan mukaan mainitun arvostuserojen 
lukeminen toimintapääomaan edellyttää va-
kuutusyrityksen hakemusta ja valvontaviran-
omaisen  suostumusta. Henki- ja vahinkova-
kuutusdirektiivin säännöksiin ei tämän toi-
mintapääomaan  luettavan erän osalta ole  
tehty muutoksia, vaan aikaisemmin kyseistä 
direktiivin vaatimusta Suomen lainsäädän-
töön implementoitaessa ei hakemusmenette-
lyä ole pidetty tarpeellisena. Koska arvos-
tuserot ovat merkittävä erä suomalaisten va-
kuutusyritysten toimintapääomassa, nyky-
käytännön muuttaminen johtaisi tilanteeseen, 
jossa ilmeisesti kaikki vakuutusyritykset ha-
kisivat lupaa laskea mainittu erä osaksi toi-
mintapääomaa. Täten käytännöllisempänä 
ratkaisuna pidetään nykykäytännön säilyttä-
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mistä, kuitenkin siten, että 14 luvun 5 b §:ään 
lisätään Vakuutusvalvontavirastolle oikeus 
kieltää vakuutusyhtiötä osittain tai kokonaan 
lukemasta mainittua erää osaksi toimintapää-
omaa. Vakuutusvalvontavirasto seuraa sään-
nöllisesti vakuutusyhtiöiden toimintapää-
omaa, joten sillä on mahdollisuus puuttua 
tämän erän käyttämiseen osana toimintapää-
omaa, jos se katsoo tällaisen menettelyn ole-
van aiheellista. Käytännössä tällä saavutetaan 
sama lopputulos kuin hakemusmenettelyn 
avulla. 

Pykälän 7 kohta vastaa toimintapääoma-
asetuksen 1 §:n 7 kohtaa.  

Pykälän 8 kohdassa säädetään  keskinäisen 
vahinkovakuutusyhtiön taksoitettavissa ole-
vien lisämaksujen laskemisesta osaksi toi-
mintapääomaa.  Kohta perustuu vahinkova-
kuutusdirektiivin 16 artiklan 4 b kohtaan. 
Tämä kohta on vahinkovakuutusdirektiivissä 
muuttunut sillä tavalla, että aikaisemmasta 
poiketen direktiivi edellyttää yhtiön hake-
musta ja valvontaviranomaisen suostumusta. 
Erityisesti vakuutusyhdistyksille tämä erä on 
merkittävä, joten vastaavin argumentein kuin 
6 kohdassa,  käytännöllisempänä ratkaisuna 
pidetään nykykäytännön säilyttämistä, kui-
tenkin siten, että 14 luvun 5 b §:ään lisätään 
Vakuutusvalvontavirastolle oikeus kieltää 
vakuutusyhtiötä osittain tai kokonaan luke-
masta mainittua erää osaksi toimintapää-
omaa. Käytännössä tällä saavutetaan sama 
lopputulos kuin hakemusmenettelyn avulla. 

Ehdotettu 9 kohta vastaa toimintapääoma-
asetuksen 9 kohtaa, sillä erolla, että 9 kohdan 
mukainen erä voidaan laskea osaksi toimin-
tapääomaa vain 31 päivään joulukuuta 2009 
saakka, Vakuutusvalvontaviraston suostu-
muksella ja sen määräämällä tavalla arvioi-
tuna. Kohtaan tehdyt muutokset perustuvat 
henkivakuutusdirektiivin  27 artiklan 4 a 
kohdan säännökseen. Tämän kohdan mukaan 
tuleva ylijäämän määrä saadaan kertomalla 
vuotuinen voitto vakuutussopimusten jäljellä 
olevaa keskimääräistä kautta edustavalla ker-
toimella, käytettävä kerroin voi olla enintään 
6. Edelleen henkivakuutusdirektiivin maini-
tun kohdan mukaan arvioitu vuotuinen voitto 
ei saa ylittää henkivakuutusdirektiivin 2 ar-
tiklan 1 alakohdassa luetellusta toiminnasta 
viiden viimeisen tilikauden aikana saatujen 
voittojen aritmeettista keskiarvoa. Tämä erä 

voidaan hyväksyä osaksi toimintapääomaa 
vain, jos yhtiö toimittaa vastuullisen vakuu-
tusmatemaatikon laatiman kertomuksen tule-
vien voittojen syntymisen todennäköisyydes-
tä. Erä hyväksytään vain siltä osin kuin sitä 
ei ole otettu huomioon omaisuuden arvos-
tuseroissa. Kyseistä kohtaa laadittaessa ei ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena sisällyttää 
kaikkia kyseisen erä laskentaan ja hyväksy-
miseen liittyviä henkivakuutusdirektiivissä 
lueteltuja ehtoja lakitekstiin, vaan kohdassa 
edellytetään, että tuleva ylijäämä lasketaan 
Vakuutusvalvontaviraston hyväksymällä ta-
valla, jolloin viraston edellytetään ottavan 
huomioon direktiivissä esitetyt vaatimukset. 

Toimintapääoma-asetuksen 1 §:n 1 mo-
mentin 10 kohdan säännös ehdotetaan sisäl-
lytettäväksi lain 2 §:n 10 kohtaan, sillä muu-
toksella, että kohdassa tarkoitettu erä on ar-
vioitava Vakuutusvalvontaviraston hyväk-
symällä tavalla. Henkivakuutusdirektiivin 27 
artiklan 4 b kohdan mukaan tämä erää ei kui-
tenkaan saa olla enempää kuin 3,5 prosenttia 
kaikkien niiden vakuutussopimusten, joissa 
tällaisen erän laskeminen on mahdollista, va-
kuutussummien ja vakuutusmaksuvastuun 
erotuksesta, mistä on vähennetty  aktivoitu-
jen hankintamenojen poistamatta oleva 
osuus. Kyseiseen henkivakuutusdirektiivin 
kohtaan ei ole puututtu viimeisellä henkiva-
kuutusdirektiivin muutoksella, joten direktii-
vin tämän kohdan implementointiin ei haluta 
puuttua muuten kuin antamalla Vakuutusval-
vontavirastolle oikeus hyväksyä mainitun 
erän laskentatapa, jolloin viraston edellyte-
tään ottavan huomioon direktiivin vaatimuk-
set.  

Kun toimintapääoma-asetus kumotaan, 
toimintapääoma-asetuksen 1 §:n 1 momentin 
10 a kohta ehdotetaan siirrettäväksi työelä-
kevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin. 

Pykälän 11 kohta vastaa toimintapääoma-
asetuksen 11 kohtaa. 

3 §. Pykälässä säädetään tiettyyn 2 §:n 
erään liittyvistä laadullisista lisärajoituksista. 
Pykälä vastaa sisällöltään toimintapääoma-
asetuksen 1 §:n 2 momenttia, joka perustuu 
vahinkovakuutusdirektiivin 16 artiklan 3a 
kohdan iv alakohtaan ja henkivakuutusdirek-
tiivin 27 artiklan 3a kohdan iv alakohtaan.  

4 §. Pykälässä säädetään tiettyihin 2 §:ssä 
lueteltuihin eriin liittyvistä määrällisistä ra-
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joituksista. Pykälän 1 momentissa luetellaan 
pääomalainoihin ja kumulatiivisiin etuosak-
keisiin liittyvät määrälliset rajoitukset. Pykä-
län 1 momentin 2 kohdassa säädetään myös 
niistä edellytyksistä, joiden perusteella ku-
mulatiiviset etuosakkeet voidaan lukea va-
kuutusyhtiön toimintapääomaan. Säännös pe-
rustuu vahinkovakuutusdirektiivin 16 artik-
lan 3 a ja henkivakuutusdirektiivin 27 artik-
lan 3 a kohtaan.  

Pykälän 2 momentissa säädetään 2 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuun erään liit-
tyvistä määrällisistä rajoituksista. Säännös 
perustuu vahinkovakuutusdirektiivin 16 ar-
tiklan 4 a kohtaan ja henkivakuutusdirektii-
vin 27 artiklan 4 d kohtaan. 

Pykälän 3 momentissa säädetään 2 §:n 1 
momentin 8 kohdassa tarkoitettuun erään liit-
tyvistä määrällisistä rajoituksista. Säännös 
perustuu vahinkovakuutusdirektiivin 16 ar-
tiklan 4 b kohtaan. 

Pykälän 4 momentissa säädetään 2 §:n 1 
momentin 9 kohdassa tarkoitettuun erään liit-
tyvistä määrällisistä rajoituksista. Säännös 
perustuu henkivakuutusdirektiivin 27 artiklan 
4 a kohtaan. 

Vahinkovakuutusdirektiivin 16 artiklan 3 a 
kohdan ja henkivakuutusdirektiivin 27 artik-
lan 3 a kohdan mukaan kumulatiivinen etu-
oikeutettu osakepääoma ja etuoikeusasemal-
taan huonommassa asemassa olevat lainat 
voivat muodostaa enintään 50 prosenttia  
toimintapääomasta tai toimintapääoman vä-
himmäismäärästä, sen mukaan kumpi on al-
haisempi. Vahinkovakuutusdirektiivin 16 ar-
tiklan 4 a kohdan ja henkivakuutusdirektiivin 
27 artiklan 4 d kohdan mukaan puolet  mak-
samattomasta osakepääomasta tai takuupää-
omasta, kun siitä on maksettu 25 prosenttia, 
voivat muodostaa enintään 50 prosenttia toi-
mintapääomasta tai toimintapääoman vä-
himmäismäärästä, sen mukaan kumpi on al-
haisempi. Vahinkovakuutusdirektiivin 16 ar-
tiklan 4 b kohdan mukaan sellaisen keskinäi-
sen yhtiön tai yhdistyksen tai niitä vastaavan 
yhteisön osalta, jonka maksut voivat vaihdel-
la, kaikki ne lisämaksut, jotka se voi vaatia 
jäseniltä maksettavaksi kyseisenä tilikautena, 
enintään puolet enimmäismaksujen ja peritty-
jen maksujen erotuksesta, voivat muodostaa 
enintään 50 prosenttia toimintapääomasta tai  
toimintapääoman vähimmäismäärästä, sen 

mukaan kumpi on alhaisempi. Henkivakuu-
tusdirektiivin 27 artiklan 4 a kohdan mukaan 
tulevan ylijäämä voi muodostaa enintään 25 
prosenttia toimintapääomasta tai toiminta-
pääoman vähimmäismäärästä, sen mukaan 
kumpi on alhaisempi. 

Vakuutuslaitoksen on toimiessaan koko 
ajan täytettävä toimintapääomavaatimus. Jos 
vakuutusyhtiön toimintapääoma on alhai-
sempi kuin toimintapääoman vähimmäismää-
rä, ei vakuutuslaitos täytä vakavaraisuusvaa-
timuksia, ja sen on ryhdyttävä vakuutusyhtiö-
lain 14 luvun 5 b §:ssä säädettyihin toimenpi-
teisiin. Vastaavat vaatimukset on annettu va-
kuutusyhdistyksille vakuutusyhdistyslain 12 
luvun 6 b §:ssä ja ulkomaalaisille vakuutus-
yhtiöille ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä 
annetun lain 7 luvun 46 §:ssä. Tämän takia 
voidaan pitää riittävänä, että edellä luetellut 
erät voivat muodostaa enintään 50 prosenttia  
toimintapääoman vähimmäismäärästä. 

Pykälän 5 momentti perustuu vahinkova-
kuutusdirektiivin 16 artiklan 3 a kohtaan ja 
henkivakuutusdirektiivin 27 artiklan 3 a koh-
taan, joiden mukaan enintään 25 prosenttia 
toimintapääomasta tai toimintapääoman vä-
himmäismäärästä, sen mukaan kumpi on al-
haisempi, saa olla määräaikaisia etuoikeus-
asemaltaan huonommassa asemassa olevia 
lainoja tai määräaikaista kumulatiivista etu-
oikeutettua osakepääomaa, jos sen varalta, 
että vakuutusyritys joutuu konkurssiin tai 
purkautuu, on tehty sitovat sopimukset, joi-
den perusteella etuoikeusasemaltaan huo-
nommassa asemassa olevilla lainoilla tai etu-
oikeutetulla osakepääomalla on kaikkien 
muiden velkojien saatavia huonompi etuoi-
keus, eikä niitä makseta takaisin ennen kuin 
kaikki muut kyseisenä ajankohtana olemassa 
olevat velat on maksettu. Mainitut erät sisäl-
tyvät 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa lue-
teltuihin varoihin. Vastaavin perusteluin kuin 
1—3 momentin kohdalla, voidaan pitää riit-
tävänä, että edellä luetellut erät voivat muo-
dostaa enintään 25 prosenttia toimintapää-
oman vähimmäismäärästä. 

5 §. Pykälä koskee toimintapääomasta vä-
hennettäviä eriä. Toimintapääoma-
asetuksessa toimintapääomasta vähennettävät 
erät käsiteltiin 2 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin 1—3 kohta vastaa 
toimintapääoma-asetuksen 2 §:n 1—3 koh-
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taa. 
Toimintapääoma-asetuksen 2 §:n 4 kohta 

on jaettu kahdeksi kohdaksi koska siinä 
säännellään kahta varsin erityyppistä asiaa 
toisaalta vakuutusten hankintamenojen tulos-
laskelmaan merkitsemättä olevaa osuutta ja 
toisaalta aineettomien hyödykkeiden tulos-
laskelmaan merkitsemättä olevaa osuutta.  
Muutos on puhtaasti teknisluonteinen. 

Pykälän 1 momentin 6  kohtaan on lisätty 
säännös, että vahinkovakuutusliikkeen osalta 
toimintapääomasta on vähennettävä ilman 
diskonttausta lasketun korvausvastuun ja dis-
kontatun korvausvastuun erotus muiden kuin 
eläkevastuiden sekä vahinkovakuutusluokki-
en 1 ja 2 osalta silloin, kun yhtiön korvaus-
vastuuta laskettaessa käytetään diskonttausta. 
Säännös perustuu vahinkovakuutusdirektiivin 
16 artiklaan, ja sillä saatetaan diskonttausta 
käyttävät ja käyttämättömät vahinkovakuu-
tusyritykset tasa-arvoiseen asemaan toimin-
tapääomavaatimusten suhteen.  

Pykälän 1 momentin 7 ja 8 kohta vastaavat 
toimintapääoma-asetuksen 2 §:n 5 ja 6 koh-
tia. 

Pykälän 1 momentin 9 kohtaan on lisätty 
säännös, että toimintapääomasta on vähen-
nettävä vakuutusyhtiön suorassa omistukses-
sa olevien omien osakkeiden tai takuuosuuk-
sien määrä, sillä todennäköisesti mainittujen 
erien arvo on konkurssitilanteessa nolla. 
Säännös perustuu vahinkovakuutusdirektiivin 
16 artiklaan ja henkivakuutusdirektiivin 27 
artiklaan.  

Toimintapääomasta on toimintapääoma-
asetuksen 2 §:n 7 kohdan mukaan vähennet-
tävä johdannaissopimusten mahdollinen 
enimmäistappio. Mahdollista enimmäistap-
piokäsitettä ei ole täsmennetty lainsäädän-
nössä tai ministeriön määräyksissä, ja enim-
mäistappio on täten ollut pitkälti harkinnan-
varainen ja sen asianmukaisuuden tarkista-
minen on perustunut Vakuutusvalvontaviras-
ton suorittamaan valvontaan ja sen antamiin 
määräyksiin ja ohjeisiin. Vastaava säännös 
ehdotetaan sisällytettäväksi edelleen pykälän 
1 momentin 10 kohtaan. 

Koska laissa ei ole valtuutussäännöstä siitä, 
että Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä, 5 §:n 2 momentissa to-
detaan selventävästi viraston mahdollisuu-
desta antaa ohjeita ja määräyksiä 2—5 §:stä. 

Sinällään on katsottu perustelluksi, että Va-
kuutusvalvontavirastolla on  oikeus antaa 
tarkempia määräyksiä kyseisistä asioista, jot-
ka liittyvät keskeisesti sen toimeenpanemaan 
operatiiviseen valvontaan. Momentti vastaa 
toimintapääoma-asetuksen 5 §:n ensimmäistä 
lausetta. 

6 §. Pykälässä säädetään takuumäärää vas-
taavan määrän muodostumisesta yhtiön toi-
mintapääomassa. Esitetyn vaatimuksen mu-
kaan vakuutusyhtiön toimintapääomasta on 
takuumäärää vastaavan määrän muodostutta-
va 2 §:n 1 ja 3—7 kohdassa tarkoitetuista 
eristä, joista on vähennetty  5 §:ssä tarkoite-
tut erät. Pykälä vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa henkivakuutusdirektiivin 29 artiklaa 
ja vahinkovakuutusdirektiivin 17 artiklaa. 
Aikaisemmin asiasta on säädetty toiminta-
pääoma-asetuksen 3 §:ssä, jolloin vain hen-
kivakuutusyhtiötä koski vaatimus, että puolet 
takuumäärästä on muodostuttava tietyistä 
toimintapääoman eristä. 

7 §. Pykälässä säädetään vahinkovakuutus-
yhtiön toimintapääoman vähimmäismäärän 
laskemisesta. Aikaisemmin asiasta on säädet-
ty tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leen lain 11 luvun 3 §:ssä. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan vahinkovakuutus-
direktiivin 16 a ja 17 artiklaa sekä 20 a artik-
lan 4 kohtaa. Samalla pykälään tehdään joi-
takin selventäviä muutoksia. 

Direktiivien tarkistettujen euromäärien 
mukaisesti korkeamman kerroinprosentin so-
veltamisraja ehdotetaan nostettavaksi toimin-
tapääoman vähimmäismäärän maksutuloon 
perustuvassa laskennassa 10 000 000 eurosta 
50 000 000 euroon ja korvauskuluihin  perus-
tuvassa laskennassa 7 000 000 eurosta 35 
000 000 euroon. Lisäksi maksutuloon perus-
tuvassa laskelmassa vakuutusluokkien 11, 12 
ja 13 maksutuloa korotetaan 50 prosenttia 
sekä korvauskuluihin perustuvassa laskel-
massa korvauskulua 50 prosenttia. Jälleenva-
kuutuksesta johtuvat alennuskertoimet laske-
taan viimeisimmän tilikauden korvauskulu-
jen sijasta kolmen viimeisimmän tilikauden 
korvauskulujen perusteella. Jos yhtiön vii-
meksi kuluneen tilikauden vakuutusmaksu-
tuotto on suurempi kuin vakuutusmaksutulo, 
tehdään maksutuloon perustuva laskelma 
käyttäen vakuutusmaksutulon sijasta vakuu-
tusmaksutuottoa. 
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Mikäli jälleenvakuutussopimusten luonne 
tai laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi 
kuluneesta tilikaudesta tai jälleenvakuutus-
sopimuksiin liittyvää riskinsiirtoa ei tapahdu 
tai se on vähäistä, voi Vakuutusvalvontavi-
rasto vaatia, että  laskelmissa käytetään kor-
keampaa suhdelukua kuin mikä saadaan, kun 
verrataan kolmen  viimeksi kuluneen tilikau-
den omalle vastuulle jäävää korvauskulua 
vastaavaan korvauskuluun ennen jälleenva-
kuuttajien osuuden vähentämistä.  

Jos 2—7 momentin  mukaisesti laskettu 
toimintapääoman vähimmäismäärä on pie-
nempi kuin edeltävän vuoden toimintapää-
oman vähimmäismäärä, on toimintapääoman 
vähimmäismäärän oltava kuitenkin vähintään 
edeltävän vuoden toimintapääoman vähim-
mäismäärä kerrottuna suhdeluvulla, joka 
saadaan, kun tilikauden lopun omalla vas-
tuulla oleva korvausvastuu jaetaan tilikauden 
alun omalla vastuulla olevalla korvausvas-
tuulla. Tämä suhdeluku ei kuitenkaan saa ol-
la suurempi kuin 1. Korvausvastuu määritel-
lään vakuutusyhtiölain 10 luvun 2 §:ssä. 

Sellaisessa tilanteessa, jossa yhtiön toimin-
ta supistuu voimakkaasti tai yhtiö lopettaa 
kokonaan uuden liikkeen merkitsemisen (run 
off –tilanne), voi 2—7 momentin mukaan 
laskettu toimintapääoman vähimmäismäärä 
olla alhainen verrattuna yhtiön korvausvas-
tuuseen. Tällaisen tilanteen varalle on luotu 
menettely, jossa vaaditun toimintapääoman 
pohjataso määritellään 2—7 momentissa esi-
tetyllä menettelyllä, mutta toiminnan supis-
tuessa vaadittu toimintapääoma pysyy korva-
usvastuuseen suhteutetulla tasolla. 

Pykälän 10 momentti vastaa voimassa  ole-
van  lain 11 luvun 2 §:n 4 momenttia. 

8 §. Pykälässä säädetään vahinkovakuutus-
yhtiön takuumäärän vähimmäismäärästä. 
Voimassa olevassa laissa asiasta säädetään 
11 luvun 3 §:ssä. Nykyisen lain mukaan ta-
kuumäärän vähimmäismäärä on: 1)               
1 400 000 euroa, jos jokin vakuutetuista ris-
keistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 14 
ja jos vakuutusyhtiön kolmen viimeksi kulu-
neen kunkin tilikauden vakuutusmaksutulo 
tästä vakuutusluokasta on ollut enemmän 
kuin 2 500 000 euroa tai enemmän kuin 4 
prosenttia vakuutusyhtiön kokonaisvakuu-
tusmaksutulosta; 2) 400 000 euroa, jos jokin 
vakuutetuista riskeistä kuuluu vahinkovakuu-

tusluokkaan 10—15, jollei 1 kohdasta muuta 
johdu; 3) 300 000 euroa, jos jokin vakuute-
tuista riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluok-
kaan   1—8, 16 tai 18; 4) 200 000 euroa, jos 
jokin vakuutetuista riskeistä kuuluu vahinko-
vakuutusluokkaan 9 tai 17. Jälleenvakuutus-
toiminta rinnastetaan vahinkovakuutusluok-
kaan 13. 

   Vahinkovakuutusdirektiivin 17 artiklan 
mukaan  takuumäärän vähimmäismäärä   on 
3 000 000 euroa, jos jokin vakuutetuista ris-
keistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin   
10—15 ja 2 000 000 euroa muussa tapauk-
sessa. Jälleenvakuutuksesta direktiivissä ei 
ole mainintaa. Jälleenvakuutuksesta aiheutu-
vien korvauskustannusten heilahtelu (volati-
liteetti) on suurta, joten on perusteltua vaatia, 
että jälleenvakuutusliikettä merkitsevän yhti-
ön takuumäärävaatimus on korkea siinä ta-
pauksessa, että tulevan jälleenvakuutuksen 
osuutta yhtiön toiminnasta ei voida pitää vä-
häisenä. Takuumäärän vähimmäisvaatimusta 
ehdotetaan muutettavaksi vahinkovakuutus-
direktiivin mukaiseksi sillä tavalla, että kor-
keampaa takuumäärävaatimusta noudatetaan 
myös silloin, kun tulevan jälleenvakuutuksen 
osuus vakuutusmaksutulon kokonaismäärästä 
tai vastuuvelan kokonaismäärästä on yli 
kymmenen prosenttia. 

9 §. Pykälässä säädetään henkivakuutusyh-
tiön toimintapääoman vähimmäismäärän las-
kemisesta. Voimassa olevassa laissa asiasta 
säädetään 11 luvun 4 §:ssä ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön määräyksissä. Voimassa 
olevan  4 §:n ensimmäinen momentti jaetaan 
kolmeksi momentiksi. Näissä kolmessa mo-
mentissa säädetään henkivakuutusyhtiön 
toimintapääoman vähimmäismäärään luetta-
van osuuden laskemisesta henkivakuutus-
luokkaan 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten osal-
ta, henkivakuutusluokan 1 alakohdassa c tar-
koitettuja lisävakuutuksia lukuun ottamatta. 
Tältä osin  9 §:n muutokset ovat teknisluon-
teisia ja johtuvat voimassa olevan 4 §:n ja-
kamisesta kolmeen momenttiin. 

   Pykälän momenteissa 4—10 säädetään 
miten henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärään luettava osuus määräytyy 
henkivakuutusluokkiin 3 ja 6 kuuluvien va-
kuutusten, henkivakuutusluokan 1 alakoh-
dassa c tarkoitettujen lisävakuutusten, vahin-
kovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuu-



 HE 161/2003 vp  
  
   

 

11

tusten sekä jälleenvakuutuksen osalta. Aikai-
semmin näiden vakuutusluokkien osalta toi-
mintapääomavaatimuksesta on säädetty sosi-
aali- ja terveysministeriön 23 päivänä joulu-
kuuta 1999 antamissa määräyksissä, Dnro 
60/02/1999, olevalla määräyksellä ”henkiva-
kuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäis-
määrästä henkivakuutusluokkiin 3 ja 6 sekä 
vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien 
vakuutusten, henkivakuutusluokan 1 alakoh-
dassa c tarkoitettujen lisävakuutusten sekä 
jälleenvakuutuksen osalta”. Vahinkovakuu-
tusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten, 
henkivakuutusluokan 1 alakohdassa c tarkoi-
tettujen lisävakuutusten sekä jälleenvakuu-
tuksen osalta vaatimus säilyy samana kuin 
kumottavaksi ehdotetussa määräyksessä, vaa-
timus on esitetty 10 momentissa. Henkiva-
kuutusluokan 6 osalta toimintapääomavaati-
mus on esitetty henkivakuutusdirektiivin 28 
artiklan 6 kohdassa. Direktiivin vaatimus im-
plementoidaan samalla tavalla kuin aikai-
semminkin: sellaisten vakuutusten odsalta, 
joissa vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitusriskistä, 
noudatetaan henkivakuutusluokan 3 määrä-
yksiä. Vaatimus on esitetty 9 momentissa. 
Henkivakuutusluokan 3 osalta vaatimus 
muutetaan vastaamaan henkivakuutusdirek-
tiivin 28  artiklan 7 kohtaa, vaatimus on esi-
tetty 4—8 momentissa. Pykälän 8 momentin 
hallintokululla tarkoitetaan vakuutusyritysten 
tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpää-
töksistä annetun direktiivin 91/674/ETY ar-
tiklan 34 kohdassa 7 c määriteltyä erää. 

Pykälän 11 momentilla saatetaan voimaan 
henkivakuutusdirektiivin 38 artiklan 4 koh-
dan edellyttämät säännökset. Tässä  momen-
tissa säädetään, että mikäli jälleenvakuutus-
sopimusten luonne tai laatu on muuttunut 
merkittävästi viimeksi kuluneesta tilikaudes-
ta tai jälleenvakuutussopimuksiin liittyvää 
riskinsiirtoa ei tapahdu tai se on vähäistä, voi 
Vakuutusvalvontavirasto vaatia, että  laskel-
missa käytetään korkeampaa suhdelukua 
kuin mikä saadaan käytetään korkeampaa 
suhdelukua kuin mikä saadaan, kun verrataan 
viimeksi kuluneen tilikauden omalla vastuul-
la olevaa vakuutusmaksuvastuun ja alkanei-
den eläkkeiden korvausvastuun summaa vas-
taavaan summaan ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä tai  kun verrataan 
omalla vastuulla olevaa riskisummaa vastaa-

vaan riskisummaan ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä. 

Pykälässä esitetty toimintapääomavaatimus 
täyttää henkivakuutusluokkien 1, 2, 3 ja 6 
osalta henkivakuutusdirektiivin 28 artiklan 2, 
3, 5 ja 7 kohtien mukaiset vaatimukset. Hen-
kivakuutusdirektiiviä ei ole implementoitu 
muiden henkivakuutusluokkien osalta, koska 
suomalaiset yhtiöt eivät harjoita  muihin kuin 
edellä mainittuihin henkivakuutusluokkiin 
kuuluvaa vakuutusta. 

Pykälän viimeinen momentti vastaa voi-
massa olevan lain 11 luvun 4 §:n 5 moment-
tia. 

10 §. Pykälässä säädetään henkivakuutus-
yhtiön takuumäärän vähimmäismäärästä. Ai-
kaisemmin asiasta on säädetty tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleen  vakuutus-
yhtiölain 11 luvun 5 §:ssä.   Takuumäärän 
vähimmäismäärää esitetään korotettavaksi 
800 000 eurosta 3 000 000 euroon. Muutos 
perustuu henkivakuutusdirektiivin 29 artik-
laan. 

11 §. Pykälässä säädetään vakuutusyhtiön 
oman pääoman vähimmäismäärästä. Voimas-
sa olevassa laissa asiasta säädetään 11 luvun 
6 §:ssä. Voimassa olevan lain 2 momentin 
säännökset ehdotetaan korvattaviksi              
6 §:ään ehdotetuilla säännöksillä. 

12 §. Lisätään vaatimus, että  vakuutusyh-
tiön on toimitettava Vakuutusvalvontaviras-
tolle tämän määräämänä aikana laskelma toi-
mintapääomaa koskevien määräysten täyttä-
misestä. Vakuutusvalvontavirasto antaa tar-
kemmat määräykset tämän laskelman laati-
misesta. Laskelma liittyy Vakuutusvalvonta-
viraston vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus-
valvontaan. 

13 §. Pykälä vastaa sisällöltään tämän lain 
voimaan tullessa voimassa ollutta 7 §:ää. Py-
kälän toinen momentti on muutettu vastaa-
maan nykyistä säädösmenettelyä. 

14 §. Pykälässä säädetään 11 luvun mu-
kaisten euromäärien tarkistamisesta. Pykäläs-
sä säädetään henkivakuutusyhtiön takuumää-
rän vähimmäismäärästä. Aikaisemmin asiasta 
on säädetty tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleen  vakuutusyhtiölain 11 luvun 8 
§:ssä. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan vahinkovakuutusdirektiiviä ja hen-
kivakuutusdirektiiviä suoritettavien euromää-
rien tarkistuksien osalta. Ehdotuksen mukaan 
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11 luvussa säädettyjen euromäärien tarkista-
minen tehtäisiin sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetuksella. Tarkistukset perustuisivat Eu-
roopan yhteisöjen komission (Eurostat) jul-
kaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksin 
muutoksiin. Tarkistetut euromäärät pyöristet-
täisiin  ylöspäin lähimpään täyteen 100 000 
euroon. 

   Vahinkovakuutusdirektiivin 17 a artiklan 
1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan 
direktiivin 16 a artiklan  3 ja 4 kohdassa ja 17 
artiklan 2 kohdassa vahvistetut euromäärät 
tarkistetaan vuosittain, ensimmäisen kerran 
20 päivänä syyskuuta 2003, jotta voidaan ot-
taa huomioon muutokset Eurostatin julkai-
semassa kaikki jäsenvaltiot kattavassa Eu-
roopan kuluttajahintaindeksissä. Vahinkova-
kuutusdirektiivin 17 a artiklan 1 kohdan toi-
sessa alakohdassa säädetään, että määrää tar-
kistetaan ilman eri toimenpiteitä siten, että 
euromääräistä perusarvoa korotetaan maini-
tussa indeksissä 20 päivänä maaliskuuta 
2002 ja tarkistuspäivän välisenä aikana ta-
pahtuneen prosentuaalisen muutoksen verran 
ja arvo pyöristetään ylöspäin täyteen 100 000 
euroon. Vahinkovakuutusdirektiivin 17 a ar-
tiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mu-
kaan tarkistusta ei suoriteta, jos prosentuaali-
nen muutos viimeisimmän tarkistuksen jäl-
keen on alle viisi prosenttia. Vahinkovakuu-
tusdirektiivin 17 a artiklan 2 kohdan mukaan 
komissio ilmoittaa vuosittain Euroopan par-
lamentille ja neuvostolle tarkistuksesta ja 1 
kohdassa tarkoitetut  tarkistetut määrät. Hen-
kivakuutusdirektiivin 30 artiklassa ovat va-
hinkovakuutusdirektiivin 17 a artiklaa vas-
taavat säännökset euromäärien tarkistamises-
ta. 

 
 12 luku. Voitonjako ja yhtiön varojen 

muu käyttö 

2 §. Muutetaan  pykälässä oleva viittaus 11 
lukuun vastaamaan kyseisen luvun pykälien 
uutta numerointia. 

 
14 luku. Vakuutusyhtiön valvonta 

5 b §. Lain 18 luvun 10 a §:n 1 momentista 
johtuu, että 14 luvun 5 b §:n 1 ja 2 momen-
tissa mainitut suunnitelmat on toimitettava 
Vakuutusvalvontaviraston eikä sosiaali- ja 

terveysministeriön hyväksyttäviksi. Viimeksi 
mainitun pykälän 1 ja 2 momenttia ehdote-
taan nyt muutettaviksi siten, että toimivaltai-
nen viranomainen eli Vakuutusvalvontaviras-
to ilmenee suoraan näistä säännöksistä. 

   Pykälän uuden 3 momentin mukaan Va-
kuutusvalvontavirasto voisi vaatia vakuutus-
yhtiötä toimittamaan yhtiön taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelman myös 
muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa. Tällöin edellytetään, että virasto 
katsoo yhtiön vakuutuksenottajien tai vakuu-
tettujen etujen olevan vaarassa. Ehdotus pe-
rustuu vahinkovakuutusdirektiivin 20 a artik-
lan 1 kohtaan ja henkivakuutusdirektiivin 38 
artiklan 1 kohtaan. 

   Pykälän uuden 4 momentin mukaan Va-
kuutusvalvontavirasto voi velvoittaa 1 ja 3 
momentissa tarkoitetun tervehdyttämissuun-
nitelman osana yhtiötä pitämään vaadittua 
korkeampaa toimintapääomaa. Pykälän 5 
momentissa annetaan Vakuutusvalvontavi-
rastolle oikeus vaatia toimintapääomaan luet-
tavien erien arvojen alentamista erityisesti 
silloin, kun erien markkina-arvossa on tapah-
tunut merkittäviä muutoksia tarkasteluajan-
kohdan ja laadinta-ajankohdan välillä. Pykä-
län 4 ja 5 momentti perustuu henkivakuutus-
direktiivin 38 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekä 
vahinkovakuutusdirektiivin 20 a artiklan 2 ja 
3 kohtaan. 

Pykälän 6 momentin mukaan Vakuutusval-
vontavirasto voi joko osittain tai kokonaan 
kieltää vakuutusyhtiötä lukemasta 11 luvun 2 
§:n 1 momentin 6 ja 8 kohdassa tarkoitettuja 
eriä osaksi yhtiön toimintapääomaa. Pykälän 
perustelut on esitetty mainittujen 11 luvun 2 
§:n 1 momentin kohtien perusteluissa. 

Pykälän 7 momentin mukaan Vakuutusval-
vontavirasto antaisi tarkemmat määräykset  
tässä pykälässä tarkoitetuista suunnitelmista. 
Antaessaan määräyksiä 3 momentissa tarkoi-
tetun tervehdyttämissuunnitelman sisällöstä 
viraston on otettava huomioon vahinkova-
kuutusdirektiivin 20 a artiklan 1 kohdan ja 
henkivakuutusdirektiivin 38 artiklan 1 koh-
dan säännökset siitä, mitä tietoja tervehdyt-
tämissuunnitelmassa on vähintään oltava. 

 
 15 luku.  Selvitystila ja purkaminen 

1 §. Muutetaan  pykälän 2 momentissa ole-
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va viittaus 11 lukuun vastaamaan kyseisen 
luvun pykälien uutta numerointia. Lain 18 
luvun 10 a §:n 1 momentista johtuu, että 15 
luvun 1 §:n 2 momentissa mainittu valtuutus 
koskee Vakuutusvalvontavirastoa eikä sosi-
aali- ja terveysministeriötä. Pykälän 2 mo-
menttia ehdotetaan nyt muutettaviksi siten, 
että toimivaltainen viranomainen eli Vakuu-
tusvalvontavirasto ilmenee suoraan tästä 
säännöksestä.  

20 §. Muutetaan  pykälässä oleva viittaus 
11 lukuun vastaamaan kyseisen luvun pykä-
lien uutta numerointia. 

 
18 luku. Erinäisiä säännöksiä 

10 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään, 
että mitä tässä laissa säädetään sosiaali- ja 
terveysministeriöstä tai asianomaisesta mi-
nisteriöstä, koskee Vakuutusvalvontaviras-
tosta annetun lain (78/1999) voimaantulon 
jälkeen Vakuutusvalvontavirastoa, jollei 2 
momentista muuta johdu. Pykälän 2 momen-
tista poistetaan viittaukset kokonaan uudel-
leen kirjoitettuun 11 lukuun.  

 
1.2. Vakuutusyhdistyslaki 

1 luku.  Yleisiä säännöksiä 

1 §. Tämän pykälän 4 momentissa vakuu-
tusyhdistykset on jaettu kahteen ryhmään, 
suuriin vakuutusyhdistyksiin ja pieniin va-
kuutusyhdistyksiin. Määritelmää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että suuria vakuutusyh-
distyksiä olisivat ne yhdistykset, joiden va-
kuutusmaksutulo ylittää 5 000 000 euroa 
vuodessa tai jotka harjoittavat vastuuvakuu-
tusta muuten kuin liitännäisvakuutuksena tai 
vähintään puolet yhdistyksen maksutulosta 
tulee muilta kuin yhdistyksen jäseniltä. Muut 
vakuutusyhdistykset olisivat tässä laissa tar-
koitettuja pieniä vakuutusyhdistyksiä. Va-
hinkovakuutusdirektiivin 3 artiklan 1 kohdan 
mukaan direktiiviä ei sovelleta keskinäisiin 
yhtiöihin ja yhdistyksiin, jotka täyttävät seu-
raavat edellytykset: 

a) yhtiöjärjestyksessä tai yhdistyksen sään-
nöissä on oltava määräykset ylimääräisten 
vakuutusmaksujen keräämisestä tai etuuksien 
pienentämisestä;  

b) niiden liiketoiminta ei kata vastuuriske-
jä, ellei ole kyse liitännäisriskin vakuuttami-
sesta vahinkovakuutusdirektiivin liitteessä 
olevassa C kohdassa tarkoitetulla tavalla, ei-
kä luotto- tai takausriskejä;  

c) vahinkovakuutusdirektiivissä tarkoite-
tusta toiminnasta saatu vuotuinen vakuutus-
maksutulo ei ylitä 5:tä miljoonaa euroa;  

d) ainakin puolet vahinkovakuutusdirektii-
vissä tarkoitetusta toiminnasta kertyneestä 
vakuutusmaksutulosta on saatava henkilöiltä, 
jotka ovat keskinäisen yhtiön tai yhdistyksen 
jäseniä. 

Koska vakuutusyhdistykset vakuutusyhdis-
tyslain 1 luvun 3 § 2 momentin mukaisesti 
täyttävät ehdon a, määritellään suuriksi yh-
distyksiksi ne yhdistykset, joiden vakuutus-
maksutulo ylittää 5 000 000 euroa vuodessa 
tai jotka harjoittavat vastuuvakuutusta muu-
ten kuin liitännäisvakuutuksena tai vähintään 
puolet yhdistyksen maksutulosta tulee muilta 
kuin yhdistyksen jäseniltä. 

Suuret vakuutusyhdistykset kuuluvat direk-
tiivin soveltamisen piiriin, pieniä koskee ai-
noastaan kansallinen lainsäädäntö. 

3 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä viitataan 2 luvun 5 
§:n 3 momentin sijasta 10 a luvun 2 a §:n 2 
momenttiin, jonne pienen vakuutusyhdistyk-
sen omaa pääomaa koskeva vaatimus ehdote-
taan siirrettäväksi. 

 
2 luku. Vakuutusyhdistyksen perusta-

minen 

5 §. Pykälän 3 momentti poistetaan, koska 
asiasta ehdotetaan säädettäväksi 10 a luvussa, 
samalla 4 momentti tulee tarpeettomaksi ja 
ehdotetaan poistettavaksi. Pykälän 5 ja 6 
momentista tulee pykälän kolmas ja neljäs 
momentti. 

 
10 a luku. Toimintapääoma 

1 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siinä viitataan asetuksen sijasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 2 – 5 §:ään. Suuret 
vakuutusyhdistykset kuuluvat vahinkovakuu-
tusdirektiivin piiriin, joten niitä koskee va-
hinkovakuutusdirektiivin 17 artiklan mukai-
nen vaatimus siitä, että toimintapääomasta on 
takuumäärää vastaavan määrän muodostutta-
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va tietyistä toimintapääoman eristä. Tämä 
vaatimus on esitetty pykälän 2 momentissa. 
Pieniä yhdistyksiä koskevaksi tätä vaatimusta 
ei uloteta; asiaa käsitellään tarkemmin 2 a 
§:n perusteluissa.  

    2 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että siinä viitataan vakuutusyhtiölain 
11 luvun 7 §:n 1—9 momenttiin sekä 13 ja 
14 §:ään. Suuren vakuutusyhdistyksen toi-
mintapääomavaatimuksen laskenta on ollut 
yhdenmukainen vahinkovakuutusyhtiöiden 
toimintapääomavaatimuksen laskennan kans-
sa, ja ehdotetussa lakimuutoksessa se myös 
säilyy samanlaisena kuin vahinkovakuutus-
yhtiöillä, koska suuret vakuutusyhdistykset 
kuuluvat vahinkovakuutusdirektiivin piiriin. 

2 a §. Pieniä vakuutusyhdistyksiä koskeva 
oman pääoman vaatimus on ollut aikaisem-
min lain 2 luvussa, nyt se ehdotetaan siirret-
täväksi lain 10 a lukuun, missä säädetään 
myös suurten yhdistysten pääomavaatimuk-
sista. Ehdotetun 1 luvun pienen ja suuren yh-
distyksen määritelmän muutoksen myötä 
monet sellaiset yhdistykset, jotka aiemmin 
olivat suuria, olisivat nyt pieniä. Pienillä yh-
distyksillä ei ole ollut toimintapääomavaati-
musta, toimintapääomavaatimus koskee vain 
suuria yhdistyksiä. Mikäli toimittaisiin ny-
kyisen menettelyn mukaisesti ja pienet yhdis-
tykset säilytettäisiin vailla toimintapääoma-
vaatimusta, merkitsisi tämä tältä osin vaati-
musten lieventymistä joidenkin yhdistysten 
kohdalla.  Toisaalta vahinkovakuutusdirek-
tiivistä johtuen uuden määritelmän mukaisten 
suurten yhdistysten vaatimukset kiristyvät 
huomattavasti: toimintapääomavaatimus kas-
vaa ja toimintapääomasta takuumäärän on 
muodostuttava tietyistä toimintapääoman 
eristä. Ei ole perusteltua, että uuden määri-
telmän mukaisen pienen yhdistyksen muuttu-
essa maksutulon kasvun myötä suureksi yh-
distykseksi vaatimusten lisääntyminen olisi 
kovin suurta. Toisaalta kilpailuneutraliteetin 
kannalta on perusteltua, että toimintapää-
omavaatimukset pienten ja suurten yhdistys-
ten osalta ovat suhteellisen samanlaiset. 
Näistä syistä uuden määritelmän mukaisten 
pienten yhdistysten osalta vaatimuksia ehdo-
tetaan korotettaviksi. 

 Uuden määritelmän mukaisen pienen yh-
distyksen toimintapääomavaatimus on ehdo-
tuksen mukaan 84 000 euroa lisättynä 24 

prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukai-
sesta kolmen viimeksi kuluneen tilikauden 
vakuutusmaksujen keskiarvosta. Pienen yh-
distyksen oman pääoman on oltava puolet 
toimintapääoman vähimmäismäärästä, joka 
on sama vaatimus kuin vahinkovakuutusyh-
tiöillä ja suurilla yhdistyksillä. Ei ole tarkoi-
tuksenmukaista ulottaa pieniin yhdistyksiin 
vaatimusta, että toimintapääomasta takuu-
määrää vastaavan määrän olisi muodostutta-
va tietyistä toimintapääoman eristä, joten 1 
§:ssä ei edellytetä, että pieni yhdistys noudat-
taisi vakuutusyhtiölain 11 luvun 6 §:n mukai-
sia vaatimuksia. Pienen yhdistyksen muuttu-
essa suureksi yhdistykseksi maksutulon kas-
vun  myötä oman pääoman ja toimintapää-
omaan vaatimukset  jonkin verran nousevat, 
mutta tällaisessa tilanteessa yhdistys joutuu 
kuitenkin selvittämään takuumäärää koskevi-
en laadullisten kriteerien täyttymisen, joten 
tilannetta voidaan  pitää yhdistysten kannalta 
hallittavana. 

2 b §. Lisättäväksi ehdotettu pykälä vastaa 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 §:ää.       

3 §. Pykälässä säädetään suuren vakuutus-
yhdistyksen takuumäärävaatimuksesta. Pykä-
lässä säädetyt takuumäärän vähimmäismää-
rää koskevat vaatimukset ovat neljänneksen 
alempia kuin vahinkovakuutusyhtiöillä, vas-
taavasti kuin nykyisin voimassa olevassa 
laissa. Alennetut vaatimukset perustuvat va-
hinkovakuutusdirektiivin 17 artiklaan. Muu-
ten takuumäärävaatimus on sama kuin va-
hinkovakuutusyhtiöillä. 

6 §. Pykälässä säädetään euromäärien tar-
kistamisesta. Pykälän 1 momentti koskee 
suuria vakuutusyhdistyksiä, ja se on vastaava 
kuin vakuutusyhtiölain 11 luvun 14 §. Pykä-
län 2 momentissa säädetään pieniä vakuutus-
yhdistyksiä koskevien euromäärien tarkista-
misesta. Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella voidaan muuttaa 
2 b §:ssä mainittu euromäärä vastaamaan 
yleisessä hintatasossa tapahtuneita muutok-
sia. Tarkistettu euromäärä voidaan pyöristää 
ylöspäin lähimpään täyteen 1 000 euroon. 

 
11 luku Voitonjako ja yhdistyksen va-

rojen muu käyttö 

3 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä viitataan 2 luvun 5 
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§:n 3 momentin sijasta 10 a luvun 2 a §:n 2 
momenttiin, jonne pienen vakuutusyhdistyk-
sen omaa pääomaa koskeva vaatimus ehdote-
taan siirrettäväksi. 

6 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä viitataan 2 luvun 5 
§:n 3 momentin sijasta 10 a luvun 2 a §:n 2 
momenttiin, jonne pienen vakuutusyhdistyk-
sen omaa pääomaa koskeva vaatimus ehdote-
taan siirrettäväksi. 

 
12 luku. Vakuutusyhdistysten valvonta 

6 b §. Pykälä vastaa vakuutusyhtiölain 14 
luvun 5 b §:ää. 

 
13 luku. Selvitystila ja purkaminen 

2 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siinä viitataan 2 luvun 5 
§:n 3 momentin sijasta 10 a luvun 2 a §:n 2 
momenttiin, jonne pienen vakuutusyhdistyk-
sen omaa pääomaa koskeva vaatimus ehdote-
taan siirrettäväksi. 

20 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siinä viitataan 2 lu-
vun 5 §:n 3 momentin sijasta 10 a luvun 2 a 
§:n 2 momenttiin, jonne pienen vakuutusyh-
distyksen omaa pääomaa koskeva vaatimus 
ehdotetaan siirrettäväksi. 

 
1.3. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

28 §. Pykälässä säädetään kolmannen maan 
vakuutusyhtiön Suomessa harjoittamaa ensi-
vakuutusliikettä varten Suomessa olevien va-
rojen vähimmäismäärästä. Vähimmäismäärää 
koskevia vaatimuksia ehdotetaan korotetta-
viksi soveltuvin osin vastaamaan vakuutus-
yhtiölain11 luvun 3 ja 5 §:ssä muutettaviksi 
ehdotettuja takuumäärän vähimmäismäärää 
koskevia vaatimuksia. Ehdotuksen mukaan 
vakuutusyhtiön peruspääoman vähimmäis-
määrän on oltava henkivakuutusliikettä ja 
vahinkovakuutusluokkiin 10—16 kuuluvaa 
vakuutusliikettä harjoitettaessa vähintään      
3 000 000 euroa ja muuta vakuutusliikettä 
harjoitettaessa vähintään 2 000 000 euroa. 
Nykyisen lain mukaiset vastaavat vaatimuk-
set ovat 2 400 000 euroa ja 1 200 000 euroa. 

30 §. Muutetaan  pykälässä oleva viittaus 
vakutuusyhtiölain11 lukuun vastaamaan ky-

seisen luvun pykälien uutta numerointia. 
30 a §. Lisättäväksi ehdotettu pykälä vastaa 

vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 §:ää.       
46 §. Pykälä vastaa vakuutusyhtiölain 14 

luvun 5 b §:ää. 
 

1.4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 

1 §. Pykälän 2 momentin mukaan mitä va-
kuutusyhtiölaissa säädetään henkivakuutuk-
sesta ja henkivakuutusliikettä harjoittavasta 
vakuutusyhtiöstä, koskee myös työeläkeva-
kuutusyhtiötä, jollei tässä laissa toisin sääde-
tä. Pykälän kolmannessa momentissa luetel-
laan ne vakuutusyhtiölain kohdat, joita ei so-
velleta työeläkevakuutusyhtiöön. Koska eh-
dotuksen mukaan 16 §:ään lisätään viittaus 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2—5 §:ään ja 17 
§:ään lisätään viittaus vakuutusyhtiölain 11 
luvun    2 §:n 1 ja 3—5 kohtaan sekä  11   lu-
vun        5 §:ään, muutetaan luetteloa niin, et-
tä 11 luvun sijasta työeläkevakuutusyhtiöön 
ei sovelleta 11 luvun 1 ja 6—14 §:ää. 

16 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että siinä viitataan asetuksen sijasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 2—5 §:ään. Kumot-
tavaksi ehdotetun toimintapääoma-asetuksen 
1 §:n 1 momentin 10 a kohta siirretään tähän 
pykälään. 

17 §.  Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että sen 2 momentissa viitataan asetuk-
sen sijasta vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n  
1 ja 3—5 kohtaan sekä 11 luvun 5 §:ään. Py-
kälän 2 momentissa otetaan huomioon myös 
kumottavaksi ehdotetun toimintapääoma-
asetuksen 1 §:n 1 momentin 10 a kohta.  

Ehdotuksen mukaan pykälään otetaan mo-
mentti, jonka mukaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella voidaan säätää, että 
joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat 
muut raha- ja pääomamarkkinavälineet ar-
vostetaan työeläkevakuutusyhtiön toiminta-
pääomassa niiden käyvästä arvosta poik-
keavasti. Vastaava säännös on kumottavaksi 
ehdotetun toimintapääoma-asetuksen 5 §:ssä. 

 Työeläkevakuutusyhtiön  toiminta  poik-
keaa henkivakuutusyhtiön toiminnasta siinä, 
että vakuutusteknisen vastuuvelan muutokset 
ovat hyvin ennakoitavissa. Toisin kuin hen-
kivakuutusyhtiöissä, vakuutussopimuksia ei 
voi takaisinostaa, joka osaltaan mahdollistaa 
pitkäjänteisen sijoitustoiminnan harjoittami-
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sen. Kun työeläkevakuutusyhtiö pitää jouk-
kovelkakirjat niiden erääntymiseen saakka, 
yleisessä korkotasossa tapahtuvat muutokset 
eivät toisasiallisesti muuta niiden tuottotasoa 
suhteessa hankintahintaan, niiden haltijan 
näkökulmasta tarkasteltuna, joskin korkota-
son nousu alentaa niiden käypää arvoa. Jos 
työeläkevakuutusyhtiö voi täyttää vastuuve-
lan edellyttämän tuottovaatimuksen pitäes-
sään kyseiset rahoitusvälineet loppuun saak-
ka, vaikka niiden käypä arvo laskee, vakuute-
tut edut eivät vaarannu, kun vastuuvelka pää-
sääntöisesti erääntyy huomattavasti myö-
hemmin kuin sitä kattavat korkosijoitukset.  

Ehdotetulla menettelyllä voidaan välttää ti-
lanteet, joissa työeläkelaitos yleisen korkota-
son äkillisen ja ennakoimattoman nousun 
johdosta olisi muutoin pakotettu muuttamaan 
sijoituskannan rakennetta korkosijoitusten 
osalta lyhyemmäksi, jotta korkosijoitusten 
negatiiviset arvonmuutokset eivät johtaisi 
toimintapääoman liian suureen vähentymi-
seen. Työeläkevakuutusyhtiön on otettava 
huomioon sen harjoittaman vakuutusliikkeen 
luonne suunnitellessaan sijoitustoimintaansa 
ja sen täytäntöönpanoa. Laajamittainen kor-
kosijoitusten realisointi saattaa eräissä tapa-
uksissa olla sijoitusteknisestä näkökulmasta 
vaikeasti perusteltavissa, kun työeläkevakuu-
tusyhtiöllä ei ole varsinaisesti likviditeetin 
tarvetta. Työeläkevakuutusyhtiöt ovat aikai-
semmin voineet arvostaa joukkovelkakirja-
lainat ja vastaavat raha- ja pääomamarkkina-
välineet kirjanpidossa sallittuun jaksotettuun 
hankintamenoon myös toimintapääomassaan 
sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen 
puitteissa. 

33 b §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että Vakuutusvalvonta-
virastoon ei sovellettaisi, mitä lisättäväksi 
ehdotetun 17 §:n 4 momentissa säädetään so-
siaali- ja terveysministeriöstä. 

 
2.  Voimaantulo-  ja  s i irtymäsään-

nökset  

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tule-
viksi voimaan  mahdollisimman pian sen jäl-
keen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
Lakeja ehdotetaan sovellettaviksi 1 päivänä 
tammikuuta 2004 ja sen jälkeen alkaviin tili-
kausiin.  

Toimintapääomavaatimuksiin ehdotetut 
muutokset ovat vakuutusyritysten kannalta 
keskeisiä, joten vakuutusyritykset tarvitsevat 
aikaa sopeutua uusiin säännöksiin. Tämän 
takia lakeihin ehdotetaan otettavaksi henki-
vakuutusdirektiivin 71 artiklan ja direktiivin 
2002/13/EY 2 artiklan mukaiset  siirtymä-
säännökset, joiden mukaan vakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, kolmannen maan va-
kuutusyhtiöiden Suomen edustustot ja työ-
eläkevakuutusyhtiöt voivat noudattaa Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin tämän ehdotuksen mukaisten 
säännösten voimaan tullessa voimassa olleita 
toimintapääomavaatimuksia vuoteen 2007 
saakka, ja tämän jälkeen, tietyin lisäehdoin, 
vuoteen 2009 saakka. 

 
 

3.  Säätämisjärjes tys  

Ehdotetussa vakuutusyhtiölain 11 luvun 13 
§:ssä säädetään niin sanotusta solvenssitestis-
tä, joka velvoittaa vakuutusyhtiön järjestä-
mään toimintapääomansa, jälleenvakuutuk-
sen ja muut yhtiön vakavaraisuuteen vaikut-
tavat seikat vakuutetut edut turvaavalla taval-
la. Pykälän 2 momentin mukaan tarkemmat 
määräykset solvenssitestin soveltamisesta 
voidaan antaa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. Pykälä on voimassa jo nykyises-
sä vakuutusyhtiölaissa asialliselta sisällöltään 
samanlaisena. Tässä esityksessä pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi vain kaksi teknistä 
muutosta.  

Pykälän 2 momentissa olevan valtuutuksen 
nojalla sosiaali- ja terveysministeriö on anta-
nut määräyksen (60/02/1999), joka sisältää 
yksityiskohtaiset  laskusäännöt vahinkova-
kuutusyhtiön vakavaraisuuspääomasta ja ta-
soitusmäärästä ja niiden rajoista. Vastaavan-
laisia säännöksiä harkitaan annettavaksi 
myös henkivakuutusyhtiöille. Perustuslain 80 
§:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä 
lailla. Vakavaraisuussäännökset vaikuttavat 
olennaisesti vakuutusyhtiön toiminnan perus-
teisiin. Sen vuoksi on tulkinnanvaraista, mis-
sä määrin vakavaraisuussäännöksiä voidaan 
antaa ministeriön asetuksella. Voimassa ole-
va solvenssitestin sisältävä säännös on sää-
detty ilman, että perustuslakivaliokunta on 
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arvioinut sen perustuslainmukaisuutta, minkä 
vuoksi perustuslakivaliokunnan lausunnon 

hankkimista tältä osin on pidettävä tarpeelli-
sena.  

 
 
 

Lakiehdotukset 
 

 

1. 

Laki 

vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5 §, 10 luvun 

7 §:n 1 momentti, 11 luku, 12 luvun  2 §:n 4 momentti, 14 luvun 5 b §, 15 luvun 1 §:n 2 mo-
mentti ja 20 §:n 2 momentti sekä 18 luvun 10 a §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 § laeissa 318/1989, 752/1993, 611/1997, 1205/1998 ja 
484/2001, 10 luvun 7 §:n 1 momentti ja 12 luvun 2 §:n 4 momentti mainitussa laissa 
611/1997, 11 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 14 luvun 5 b § laissa 389/1995, 
15 luvun 1 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti laissa 355/1997 sekä 18 luvun 10 a §:n 2 
momentti laissa 949/2000, seuraavasti: 

 
2 luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 §   
Toimilupa on annettava, jos aiotusta va-

kuutusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän lu-
vun 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista osak-
kaista saadun selvityksen perusteella voidaan 
arvioida vakuutusyhtiön noudattavan toimin-
nassaan terveitä ja varovaisia liikeperiaattei-
ta, jos vakuutusyhtiön johto täyttää sille 7 lu-
vun 3 §:n 2 momentissa asetetut vaatimukset 
ja jos vakuutusyhtiön osakepääoma tai ta-
kuupääoma ja pohjarahasto yhteensä (perus-
pääoma) on vähintään seuraava:  

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutusliiket-
tä harjoitettaessa 3 000 000 euroa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä  harjoitettaessa   
2 000 000 euroa. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön toimiluvasta säädetään työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(354/1997).  

Tässä pykälässä säädettyjä euromääriä voi-

daan asetuksella muuttaa yleisessä hinta-
tasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 
Mitä tässä pykälässä säädetään toimiluvan 
antamisesta, koskee vastaavasti toimiluvan 
laajentamista. 

 
10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuuve-
lan kattaminen 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vahinkovakuutusyh-

tiön vakuutuksenottajaosakkailta, jotka yhtiö-
järjestyksen 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 8 §:n mukainen takuu-
määrä, jos yhtiön oma pääoma ei täytä 11 lu-
vun 11 §: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-
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vun 1 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tarkoi-

tetaan määrää, jolla vakuutusyhtiön varojen 
on katsottava ylittävän yhtiön velat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset siten kuin 
tämän luvun 2—5  §:ssä ja 14 luvun 5 b §:n 5 
ja 6 momentissa säädetään. 

 
2 § 

Vakuutusyhtiön toimintapääomaan luetaan: 
1) 4 §:ssä säädetyin rajoituksin, maksettu 

osakepääoma tai maksettu pohjarahasto ja  
takuupääoma; 

2) 4 §:ssä säädetyin rajoituksin, yhtiön ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella, kun 25 prosenttia osakepää-
omasta tai pohjarahaston ja takuupääoman 
yhteismäärästä on maksettu, puolet maksa-
matta olevasta osakepääoman määrästä tai 
pohjarahaston ja takuupääoman yhteismää-
rästä; 

3) sidotun ja vapaan oman pääoman rahas-
tot; 

4) tilikauden ja edellisten tilikausien voitto; 
5) kirjanpitolain 5 luvun 12 §:n 1 momen-

tin nojalla taseeseen merkitty poistoero ja 5 
luvun 15 §:ssä tarkoitetut vapaaehtoiset va-
raukset; 

6) taseen omaisuuden käypien arvojen ja 
kirjanpitoarvojen positiivinen erotus siltä 
osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan 
poikkeuksellisena; 

7) yhtiön hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella, 3 §:ssä sääde-
tyin ehdoin ja 4 §:ssä säädetyin rajoituksin, 
täysin maksettu pääoma yhtiön vähintään 
viideksi vuodeksi tai vähintään viiden vuo-
den irtisanomisajalla ottamasta pääomalai-
nasta; 

8) 4 §:ssä säädetyin rajoituksin, toiminnas-
sa olevan keskinäisen vahinkovakuutusyhti-
ön 10 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kyseiseksi tilikaudeksi taksoitettavissa oleva 
lisämaksu, josta voidaan kuitenkin ottaa 

huomioon korkeintaan puolet enimmäismak-
sujen ja perittyjen maksujen erotuksesta; 

9) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella, 4 
§:ssä säädetyin rajoituksin 31 päivään joulu-
kuuta 2009 saakka enintään 50 prosenttia vi-
raston hyväksymällä tavalla arvioidusta yhti-
ön tulevasta ylijäämästä; 

10) henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
yhtiön noudattamien kustannuskuormituspe-
rusteiden mahdollistama määrä vakuutusten 
hankintamenoja, viraston hyväksymällä ta-
valla arvioituina,  siltä osin kuin niitä ei ole 
vähennetty vakuutusmaksuvastuusta tai akti-
voitu taseen vastaaviin; 

11) yhtiön hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella muut edellä 
esitettyihin eriin rinnastettavat erät. 

 
3  § 

Jotta  2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu pääoma-
laina voidaan laskea osaksi toimintapääomaa, 
sen tulee täyttää 1 luvun 4 §:n 2 momentissa 
mainituissa säännöksissä olevien ehtojen li-
säksi seuraavat ehdot: 

1) muussa tapauksessa kuin vakuutusyhtiön 
purkautuessa tai konkurssissa lainan pääoma 
saadaan palauttaa edellyttäen, että yhtiö pää-
oman palauttamisen jälkeen täyttää tämän 
luvun mukaiset vakavaraisuusvaatimukset; 

2) lainasopimus ei saa sisältää määräystä, 
jonka mukaan muissa oloissa kuin vakuutus-
yhtiötä purettaessa tai konkurssissa velka on 
maksettava takaisin ennen sovittua eräpäivää; 

3) lainasopimusta voidaan muuttaa vain 
vakuutusyhtiön hakemuksesta Vakuutusval-
vontaviraston luvalla. 

 
4  § 

Vakuutusyhtiön toimintapääomaan saa lu-
kea seuraavia eriä yhteensä enintään määrän, 
joka vastaa 50 prosenttia toimintapääoman 
vähimmäismäärästä : 

1) 2 §:n 7 kohdassa tarkoitetut pääomalai-
nat; 

2) 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut, sellai-
set osakeyhtiölain 3 luvun 1 b §:ssä tarkoite-
tut etuosakkeet, joiden oikeus jako-
osattomaan hyvitykseen muodostuu tilikau-
sittain ja siirtyy maksettavaksi sellaisten tili-
kausien osalta, joilta yhtiön tilinpäätös ei 
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osoita voitonjakokelpoisia varoja, seuraavan 
voitonjakokelpoisia varoja osoittavan tilin-
päätöksen vahvistamisen jälkeen (kumulatii-
viset etuosakkeet); 

Edellä 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettua mak-
samatta olevaa määrää saa lukea toiminta-
pääomaan enintään määrän, joka vastaa 50 
prosenttia toimintapääoman vähimmäismää-
rästä. 

Edellä 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettua lisä-
maksua saa lukea toimintapääomaan enintään 
määrän, joka vastaa 50 prosenttia  toiminta-
pääoman vähimmäismäärästä. 

Edellä 2 §:n 9 kohdassa tarkoitettua yli-
jäämää saa lukea henkivakuutusyhtiön toi-
mintapääomaan enintään määrän, joka vastaa 
25 prosenttia  toimintapääoman vähimmäis-
määrästä. 

Edellä 1 momentissa luetelluista eristä 1 
kohtaan sisältyviä määräajaksi otettuja pää-
omalainoja ja 2 kohtaan sisältyviä sellaisia 
kumulatiivisia etuosakkeita, joita koskee 
osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettu lu-
nastusmääräys, saa yhteensä lukea toiminta-
pääomaan enintään määrän, joka vastaa  25 
prosenttia  toimintapääoman vähimmäismää-
rästä. Toimintapääomaan luettavaa pääoma-
lainojen määrää vähennetään tasaisesti kulta-
kin alkavalta vuodelta, jos lainan jäljellä ole-
va laina-aika on vähemmän kuin viisi vuotta. 

 
5  § 

Toimintapääomasta on vähennettävä seu-
raavat erät: 

1) tilikauden ja edellisten tilikausien tap-
pio; 

2) taseen omaisuuden kirjanpitoarvojen ja 
käypien arvojen positiivinen erotus; 

3) voitonjakona jaettavaksi esitetty osa yh-
tiön vapaasta omasta pääomasta; 

4) vakuutuksen hankintamenojen tuloslas-
kelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus 
siltä osin kuin se ylittää yhtiön kustannus-
kuormitusperusteiden mahdollistaman mää-
rän; 

5) aineettomien hyödykkeiden hankinnasta 
tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätet-
ty osuus; 

6) jos yhtiön korvausvastuuta laskettaessa 
käytetään korkoutusta, vahinkovakuutuslii-
kettä koskien, ilman korkoutusta lasketun 
korvausvastuun ja korkoutetun korvausvas-

tuun erotus muiden kuin eläkevastuiden sekä 
vahinkovakuutusluokkien 1 ja 2 osalta; 

7) kaikki sellaiset taseeseen merkitsemät-
tömät velkoihin rinnastettavat erät, joiden 
suoritusvelvollisuutta on pidettävä todennä-
köisenä; 

8) vieraasta sitoumuksesta annetut pantit ja 
kiinnitykset; 

9) vakuutusyhtiön suorassa omistuksessa 
olevien omien osakkeiden tai takuuosuuksien 
määrä; 

10) johdannaissopimuksista vakuutusyhti-
ölle koituva mahdollinen enimmäistappio. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä ja ohjeita 2—5 §:n soveltami-
sesta. 

 
6 § 

Vakuutusyhtiön toimintapääomasta on 8 ja 
10 §:n mukaista takuumäärää vastaavan mää-
rän muodostuttava 2 §:n 1 ja  3—7  kohdassa 
tarkoitetuista eristä, joista on vähennetty  5 
§:ssä tarkoitetut erät. 

 
7 §  

Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärä on 2—4 momentissa tarkoi-
tetun laskelman ja 5—7 momentissa tarkoite-
tun laskelman tuloksista suurempi. 

 Yhtiön viimeksi kuluneen tilikauden va-
kuutusmaksutulo jaetaan kahteen osaan, jois-
ta ensimmäinen käsittää enintään 50 000 000 
euroa ja toinen ylimenevän osan; ensimmäi-
sestä otetaan 18 prosenttia, jälkimmäisestä 16 
prosenttia ja lasketaan ne yhteen. Näin saatu 
tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka saadaan 
vertaamalla kolmen viimeksi kuluneen tili-
kauden omalle vastuulle jäävää korvauskulua 
vastaavaan korvauskuluun ennen jälleenva-
kuuttajien osuuden vähentämistä. Käytettävä 
suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5.  

Edellä 2 momentissa  esitetyssä laskelmas-
sa vakuutusluokkien 11, 12 ja 13 vakuutus-
maksutuloa korotetaan 50 prosenttia. Tarvit-
taessa voidaan käyttää tilastollisia menetel-
miä maksutulon kohdentamiseksi näihin 
luokkiin.   

Jos yhtiön viimeksi kuluneen tilikauden 
vakuutusmaksutuotto on suurempi kuin va-
kuutusmaksutulo, tehdään 2 ja 3 momentin 
mukainen laskelma käyttäen vakuutusmaksu-
tulon sijasta vakuutusmaksutuottoa. 
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Yhtiön kolmen viimeksi kuluneen tilikau-
den korvauskulujen keskiarvo jaetaan kah-
teen osaan, joista ensimmäinen käsittää enin-
tään 35 000 000 euroa ja toinen ylimenevän 
osan; ensimmäisestä otetaan 26 prosenttia, 
toisesta 23 prosenttia ja lasketaan ne yhteen.  
Näin saatu tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka 
saadaan vertaamalla kolmen viimeksi kulu-
neen tilikauden omalle vastuulle jäävää kor-
vauskulua vastaavaan korvauskuluun ennen 
jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. 
Käytettävä suhdeluku ei saa olla pienempi 
kuin 0,5.  

Jos vakuutukset ovat pääasiassa luotto-, 
myrsky-, raesade- tai hallavakuutuksia,         
5 momentissa mainittu korvauskulujen kes-
kiarvo lasketaan seitsemältä viimeksi kulu-
neelta tilikaudelta. 

Edellä  5 momentissa olevassa laskelmassa 
vakuutusluokkien 11, 12 ja 13 korvauskuluja 
korotetaan 50 prosenttia. Tarvittaessa voi-
daan käyttää tilastollisia menetelmiä korva-
uskulujen kohdentamiseksi näihin luokkiin. 

Jos jälleenvakuutussopimusten luonne tai 
laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi 
kuluneesta tilikaudesta tai jälleenvakuutus-
sopimuksissa ei tapahdu todellista riskinsiir-
toa tai se on vähäistä, voi Vakuutusvalvonta-
virasto vaatia, että 2 ja 5  momentissa tarkoi-
tetuissa laskelmissa käytetään korkeampaa 
suhdelukua kuin mikä saadaan, kun verrataan 
kolmen  viimeksi kuluneen tilikauden omalle 
vastuulle jäävää korvauskulua vastaavaan 
korvauskuluun ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä. 

 Jos 2—7 momentin  mukaisesti laskettu 
toimintapääoman vähimmäismäärä on kui-
tenkin pienempi kuin edeltävän vuoden toi-
mintapääoman vähimmäismäärä, on toimin-
tapääoman vähimmäismäärän oltava vähin-
tään edeltävän vuoden toimintapääoman vä-
himmäismäärä kerrottuna suhdeluvulla, joka 
saadaan, kun tilikauden lopun omalla vas-
tuulla oleva korvausvastuu jaetaan tilikauden 
alun omalla vastuulla olevalla korvausvas-
tuulla. Tämä suhdeluku ei kuitenkaan saa ol-
la suurempi kuin 1. 

Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 
on aina oltava vähintään 8 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen.  

 

8 §  
Vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 7 §:n mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä.  

Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
1) 3 000 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 

riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10—15 tai tulevan jälleenvakuutuksen osuus 
yhtiön vakuutusmaksutulon kokonaismääräs-
tä tai vastuuvelan kokonaismäärästä on yli 
kymmenen prosenttia; 

2) 2 000 000 euroa muissa tapauksissa.  
 

9 §  
Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman vä-

himmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 1 ja 2 kuuluvien va-
kuutusten osalta, henkivakuutusluokan 1 ala-
kohdassa c tarkoitettuja lisävakuutuksia lu-
kuun ottamatta, laskemalla yhteen 2 ja 3 
momentin mukaiset määrät. 

Lasketaan 4 prosenttia vakuutusmaksuvas-
tuun ja alkaneiden eläkkeiden korvausvas-
tuun summasta viimeksi kuluneen tilikauden 
lopussa. Näin saatu tulos kerrotaan suhdelu-
vulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi ku-
luneen tilikauden omalla vastuulla olevaa 
vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden eläk-
keiden korvausvastuun summaa vastaavaan 
summaan ennen jälleenvakuuttajien osuuden 
vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa 
olla pienempi kuin 0,85.  

Lasketaan 0,3 prosenttia niiden vakuutus-
ten, joiden riskisumma on nollaa suurempi, 
riskisummasta viimeksi kuluneen tilikauden 
lopussa. Korkeintaan kolmeksi vuodeksi ote-
tussa kuolemanvaravakuutuksessa osuus on 
edellä mainitun 0,3 prosentin sijasta kuiten-
kin 0,1 prosenttia ja, jos vakuutus on otettu 
useammaksi kuin kolmeksi mutta enintään 
viideksi vuodeksi, osuus on 0,15 prosenttia. 
Näin saatu tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka 
saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tili-
kauden kyseessä olevien vakuutusten omalla 
vastuulla olevaa riskisummaa vastaavaan ris-
kisummaan ennen jälleenvakuuttajien osuu-
den vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei 
saa olla pienempi kuin 0,5.  

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman vä-
himmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 3 kuuluvien vakuu-
tusten osalta laskemalla yhteen 5—8 momen-
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tin mukaiset määrät. 
Lasketaan 4 prosenttia sellaisten vakuutus-

ten vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden 
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa, joissa va-
kuutusyhtiö vastaa sijoitusriskistä. Näin saatu 
tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka saadaan 
vertaamalla viimeksi kuluneen tilikauden 
omalla vastuulla olevaa vakuutusmaksuvas-
tuun ja alkaneiden eläkkeiden korvausvas-
tuun summaa vastaavaan summaan ennen 
jälleenvakuutuksenantajien osuuden vähen-
tämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa olla 
pienempi kuin 0,85.  

Lasketaan 1 prosentti sellaisten vakuutus-
ten vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden 
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa, joissa va-
kuutusyhtiö ei vastaa sijoitusriskistä, eikä 
vakuutusyhtiöllä ole oikeutta muuttaa hallin-
tokulujen kattamiseksi tarkoitettuja kuormi-
tuksia viiden vuoden kuluessa. Näin saatu tu-
los kerrotaan suhdeluvulla, joka saadaan ver-
taamalla viimeksi kuluneen tilikauden omalla 
vastuulla olevaa vakuutusmaksuvastuun ja 
alkaneiden eläkkeiden korvausvastuun sum-
maa vastaavaan summaan ennen jälleenva-
kuuttajien osuuden vähentämistä. Käytettävä 
suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,85.  

Lasketaan 0,3 prosenttia niiden vakuutus-
ten, joiden riskisumma on nollaa suurempi, 
riskisummasta viimeksi kuluneen tilikauden 
lopussa. Näin saatu tulos kerrotaan suhdelu-
vulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi ku-
luneen tilikauden kyseessä olevien vakuutus-
ten omalla vastuulla olevaa riskisummaa vas-
taavaan riskisummaan ennen jälleenvakuutta-
jien osuuden vähentämistä. Käytettävä suh-
deluku ei saa olla pienempi kuin 0,5. 

Lasketaan 25 prosenttia sellaisten vakuu-
tusten viimeksi kuluneen tilikauden hallinto-
kuluista, joissa vakuutusyhtiö ei vastaa sijoi-
tusriskistä ja vakuutusyhtiöllä on oikeus 
muuttaa hallintokulujen kattamiseksi tarkoi-
tettuja kuormituksia viiden vuoden kuluessa. 

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman vä-
himmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 6 kuuluvien vakuu-
tusten osalta laskemalla 4 prosenttia sellais-
ten vakuutusten vakuutusmaksuvastuun mää-
rästä viimeksi kuluneen tilikauden lopussa, 
joissa vakuutusyhtiö vastaa sijoitusriskistä. 

Näin saatu tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka 
saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tili-
kauden omalla vastuulla olevaa vakuutus-
maksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden kor-
vausvastuun summaa vastaavaan summaan 
ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentä-
mistä. Käytettävä suhdeluku ei saa olla pie-
nempi kuin 0,85. Sellaisten vakuutustenosal-
ta, joissa vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitusris-
kistä, noudatetaan henkivakuutusluokan 3 
määräyksiä tämän pykälän 4 momentin mu-
kaisesti. 

Henkivakuutusluokan 1 alakohdassa c tar-
koitettujen lisävakuutusten, vahinkovakuu-
tusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten se-
kä jälleenvakuutuksen osalta henkivakuutus-
yhtiön toimintapääoman vähimmäismäärään 
luettava osuus määräytyy samoin kuin 7 
§:ssä säädetty vahinkovakuutusyhtiön toi-
mintapääoman vähimmäismäärä. 

Jos jälleenvakuutussopimusten luonne tai 
laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi 
kuluneesta tilikaudesta tai jälleenvakuutus-
sopimuksissa ei tapahdu todellista riskinsiir-
toa tai se on vähäistä, voi Vakuutusvalvonta-
virasto vaatia, että 2, 5, 6 tai 9 momentin 
mukaisissa laskemissa käytetään korkeampaa 
suhdelukua kuin mikä saadaan, kun verrataan 
viimeksi kuluneen tilikauden omalla vastuul-
la olevaa vakuutusmaksuvastuun ja alkanei-
den eläkkeiden korvausvastuun summaa vas-
taavaan summaan ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä. Vastaavasti Vakuu-
tusvalvontavirasto voi vaatia, että 3 tai 7 
momentin mukaisissa laskelmissa käytetään 
korkeampaa suhdelukua kuin mikä saadaan, 
kun verrataan omalla vastuulla olevaa ris-
kisummaa vastaavaan riskisummaan ennen 
jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.   

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman on 
aina oltava vähintään 10 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen.  

 
10 §  

Henkivakuutusyhtiön takuumäärän muo-
dostaa yksi kolmasosa 9 §:n mukaisesta toi-
mintapääoman vähimmäismäärästä.  

Takuumäärän   vähimmäismäärä    on        
3 000 000 euroa.  
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11 §  
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 8 ja 10 §:n mukaisesta va-
kuutusyhtiön takuumäärästä. Omaan pää-
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovellettaes-
sa vakuutusyhtiön ottama pääomalaina.  

 
12 § 

Vakuutusyhtiön on toimitettava Vakuutus-
valvontavirastolle sen määräämänä aikana 
laskelma toimintapääomaa koskevien vaati-
musten täyttämisestä. Vakuutusvalvontavi-
rasto antaa tarkemmat määräykset tämän las-
kelman laatimisesta. 

 
13 §  

Vakuutusyhtiön toimintapääoma, jälleen-
vakuutus ja muut yhtiön vakavaraisuuteen 
vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuutetut 
edut turvaavalla tavalla, ottaen huomioon 
tuottojen ja kulujen todennäköinen vaihtelu 
sekä arvioitavissa olevat muut epävarmuus-
tekijät.  

Tarkemmat säännökset 1 momentin sovel-
tamisesta voidaan antaa sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella.  

 
14 §  

Tässä luvussa säädettyjä euromääriä voi-
daan sosiaali- ja terveysministeriön  asetuk-
sella tarkistaa Euroopan yhteisöjen tilasto-
toimiston (Eurostat) julkaiseman Euroopan 
kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. 
Tarkistettu euromäärä pyöristetään ylöspäin 
lähimpään täyteen 100 000 euroon. 

 
12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa sekä 2 b §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 
luvun 11 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän. 
Omaan pääomaan ei tällöin rinnasteta vakuu-
tusyhtiön ottamaa pääomalainaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

14 luku 

Vakuutusyhtiön valvonta 

5 b § 
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-

pääoma on pienempi kuin 11 luvun 7 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäismää-
rä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka toiminta-
pääoma on pienempi kuin 11 luvun 9 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäismää-
rä, on viipymättä toimitettava Vakuutusval-
vontaviraston hyväksyttäväksi yhtiön talou-
dellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-
pääoma on pienempi kuin 11 luvun 8 §:n 
mukainen takuumäärä, tai henkivakuutusyh-
tiön, jonka toimintapääoma on pienempi kuin 
11 luvun 10 §:n mukainen takuumäärä, taik-
ka vakuutusyhtiön, jonka oma pääoma ei täy-
tä 11 luvun 11 §:n vähimmäisvaatimusta, on 
viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavi-
raston hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo vakuutusyhtiön vakuutuksenottajien tai 
vakuutettujen etujen olevan vaarassa, virasto 
voi vaatia yhtiötä toimittamaan viraston hy-
väksyttäväksi yhtiön taloudellisen aseman 
tervehdyttämissuunnitelman.  

Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel-
maa Vakuutusvalvontavirasto voi  korottaa 
vakuutusyhtiön toimintapääoman vähim-
mäismäärävaatimusta sen varmistamiseksi, 
että vakuutusyhtiö pystyy täyttämään toimin-
tapääomavaatimukset tulevaisuudessa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että 11 
luvun 2 §:ssä tarkoitettujen toimintapää-
omaan sisältyvien erien arvoa alennetaan 11 
luvun 12 §:n mukaista laskelmaa laadittaessa 
erityisesti silloin, kun näiden erien markkina-
arvossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia 
tarkasteluajankohdan ja laadinta-ajankohdan 
välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää vakuutusyhtiötä luke-
masta 11 luvun 2 §:n 6 ja 8  kohdassa tarkoi-
tettuja eriä osaksi yhtiön toimintapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset tässä pykälässä tarkoitetuissa 
suunnitelmissa annettavista tiedoista. 
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15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vahinkovakuutusyhtiö, jonka toimintapää-
oma on pienempi kuin 11 luvun 8 §:n mukai-
nen takuumäärä, tai henkivakuutusyhtiö, jon-
ka toimintapääoma on pienempi kuin 11 lu-
vun 10 §:n mukainen takuumäärä, taikka 
työeläkevakuutusyhtiö, jonka toimintapää-
oma on pienempi kuin työeläkevakuutusyhti-
öistä annetun lain 17 §:n 2 momentin mukai-
nen takuumäärä, taikka vakuutusyhtiö, jonka 
oma pääoma ei täytä 11 luvun 11 §:n tai työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 17 §:n 3 
momentin vähimmäisvaatimusta, on asetetta-
va selvitystilaan ja purettava, jollei edellä 
mainittuja vaatimuksia ole täytetty kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia ilmoitet-
tiin yhtiökokoukselle. Vakuutusvalvontavi-
rastolla on kuitenkin valta pidentää määräai-
kaa enintään vuodeksi, jollei vakuutettuja 
etuja näin vaaranneta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-
vasti noudatettava, jos yhtiö, joka on asetettu 
selvitystilaan sen johdosta, ettei se täytä 11 
luvun 8, 10 tai 11 §:n tai työeläkevakuutus-
yhtiöistä annetun lain 17 §:n mukaisia vaati-
muksia, jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

10 a §  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 

mitä tämän lain 1 luvun 3 §:n 3 momentissa, 
4 §:n 1 ja 6 momentissa sekä 4 a §:n 1 ja 3 
momentissa, 2 luvun 1 a §:n 2 momentissa, 2 
§:n 1 ja 4—6 momentissa sekä 2 a ja 5 a 
§:ssä, 9 luvun 5 §:ssä, 10 luvun 1 §:n 2 mo-
mentissa, 2 §:n 4 momentissa, 3 §:n 3 mo-
mentin 7 kohdassa, 4 momentissa sekä 5 

momentin 12 kohdassa, 3 a §:n 2—5 momen-
tissa, 4 b §:n 1 momentin 2 kohdassa, 4 c §:n 
1 ja 2 momentissa, 5 §:n 2 momentissa ja 14 
§:ssä, 13 luvun 4 §:ssä, 14 luvun 3 §:ssä, 5 
§:n 1 momentissa, 5 a §:n 1 momentissa sekä 
7 ja 8 §:ssä, 14 b luvun 5 ja 6 §:ssä sekä 18 
luvun 5 §:n 1 momentin 7 kohdassa, 6, 6 a, 6 
b ja 7 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 2 
momentissa säädetään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
200. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin tilikau-
siin. 

Tällä lailla kumotaan vakuutusyhtiön toi-
mintapääomaan luettavista eristä 24 päivänä 
maaliskuuta 1995 annettu asetus (462/1995) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön 23 päivä-
nä joulukuuta 1999 antamissa määräyksissä, 
Dnro 60/02/1999, oleva määräys henkiva-
kuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäis-
määrästä henkivakuutusluokkiin 3 ja 6 sekä 
vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien 
vakuutusten, henkivakuutusluokan 1 alakoh-
dassa c tarkoitettujen lisävakuutusten sekä 
jälleenvakuutuksen osalta. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 
7—11 §:ssä säädetään, vakuutusyhtiön ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhtiö 
voi noudattaa tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita 11 luvun 2—6 §:n säännök-
siä 19 päivään maaliskuuta 2007 saakka. 
Tämän jälkeen yhtiön hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin yhtiö voi noudattaa tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita 11 lu-
vun 2—6 §:n säännöksiä 19 päivään maalis-
kuuta 2009 saakka, edellyttäen, että yhtiö on 
toimittanut 14 luvun 5 b §:n mukaisen suun-
nitelman toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä 
tilanteen saattamiseksi tämän lain mukaisek-
si. 

Vakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin 11 luvun 4 §:ssä luetelluissa 
rajoituksissa käytetään toimintapääoman vä-
himmäismäärän sijasta 11 luvun 1 §:ssä mää-
riteltyä toimintapääomaa 19 päivään maalis-
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kuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen vakuutus-
yhtiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontavi-
raston suostumuksella ja määräämin ehdoin 
11 luvun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa 
käytetään toimintapääoman vähimmäismää-
rän sijasta  11 luvun 1 §:ssä määriteltyä toi-
mintapääomaa 19 päivään maaliskuuta 2009 
saakka, edellyttäen, että yhtiö on toimittanut 
14 luvun 5 b §:n mukaisen suunnitelman 
toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä tilanteen 
saattamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

Vahinkovakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin yhtiö voi olla noudatta-
matta 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 
19 päivään maaliskuuta 2007 saakka. Tämän 
jälkeen vahinkovakuutusyhtiön hakemukses-
ta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuk-
sella ja määräämin ehdoin yhtiö voi olla 
noudattamatta 11 luvun 6 §:ssä mainittua 
vaatimusta 19 päivään maaliskuuta 2009 
saakka, edellyttäen, että yhtiö on toimittanut 
14 luvun 5 b §:n mukaisen suunnitelman 

toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä tilanteen 
saattamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

Henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin yhtiö voi noudattaa 11 lu-
vun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka sillä tavalla, että 
mainittu vaatimus koskee vain puolta yhtiön 
11 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta takuumääräs-
tä. Tämän jälkeen henkivakuutusyhtiön ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhtiö 
voi noudattaa 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaa-
timusta 19 päivään maaliskuuta 2009 saakka 
sillä tavalla, että mainittu vaatimus koskee 
vain puolta yhtiön 11 luvun 10 §:ssä tarkoite-
tusta takuumäärästä, edellyttäen, että yhtiö 
on toimittanut 14 luvun 5 b §:n mukaisen 
suunnitelman toimista, joihin yhtiö aikoo 
ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän lain 
mukaiseksi.. 

 
 

————— 
 
 

2. 

Laki 

 vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 1 §:n 4 

momentti ja 3 §:n 2 momentti,  2 luvun 5 §, 10 a luvun 1—3  ja 6 §, 11 luvun 3 §:n 1 moment-
ti ja 6 §:n 2 momentti, 12 luvun 6 b § sekä 13 luvun 2 §:n 1 momentti ja 20 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 1 §:n 4 momentti, 3 §:n 2 momentti, 11 luvun 3 §:n 1 mo-
mentti ja 6 §:n 2 momentti sekä 12 luvun 6 b §  laissa 340/2000, 2 luvun 5 § ja 10 a luvun 6 § 
laissa 1207/1998, 10 a luvun 1 § laissa 81/1999, 2 § laissa 483/1993 ja mainituissa laeissa 
1207/1998 ja 340/2000, 3 § mainituissa laeissa 483/1993 ja 1207/1998 sekä 13 luvun 2 §:n 1 
momentti ja 20 §:n 2 momentti mainitussa laissa 483/1993, sekä 

lisätään 10 a lukuun uusi 2 a ja 2 b §  seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetut suuret vakuutusyh-

distykset ovat yhdistyksiä, joiden vakuutus-
maksutulo ylittää 5 000 000 euroa vuodessa 
tai jotka harjoittavat vastuuvakuutusta muu-
ten kuin liitännäisvakuutuksena tai vähintään 
puolet yhdistyksen maksutulosta tulee muilta 
kuin yhdistyksen jäseniltä. Muut vakuutus-
yhdistykset ovat tässä laissa tarkoitettuja pie-
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niä vakuutusyhdistyksiä. Vakuutusvalvonta-
virasto voi antaa tarkempia määräyksiä tä-
män momentin soveltamisesta. 

 
3 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vakuutusyhdistyksen oma pääoma syn-

tyneen tappion tai muun syyn takia ei enää 
täytä 10 a luvun 2 a §:n 2 momentissa tai 10 
a luvun 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai 
suuren vakuutusyhdistyksen toimintapääoma 
on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä taikka jos selvitystilassa tai kon-
kurssissa olevan yhdistyksen omaisuus ei rii-
tä velkojen maksamiseen, vakuutusyhdistyk-
sen osakkaille on viipymättä määrättävä li-
sämaksu. Lisämaksun on oltava määrältään 
vähintään niin suuri kuin edellä tarkoitettujen 
vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan. Vakuu-
tuksenottajaosakkaan vastuu yhdistyksen si-
toumuksista on enintään yhden vuoden va-
kuutusmaksujen määrä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

5 §  
 
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman ja 

pohjarahaston (peruspääoma) tulee olla yh-
teensä vähintään 42 000 euroa. Perustettavan 
vakuutusyhdistyksen peruspääoma on mak-
settava rahana.  

Jos yhdistyksen toiminta käsittää henkilö-
vakuutuksen tai yhdistyksen toiminta-alue 
käsittää enemmän kuin 25 kuntaa, tulee pe-
ruspääoman olla vähintään 84 000 euroa.  

Takuuosuudelle voidaan yhdistysjärjestyk-
sessä määrätä nimellisarvo. Jollei nimellisar-
voa ole määrätty, takuuosuudelle lasketaan 
kirjanpidollinen vasta-arvo jakamalla takuu-
pääoma takuuosuuksien lukumäärällä. Kir-
janpidolliseen vasta-arvoon sovelletaan, mitä 
nimellisarvosta säädetään, jollei muualla 
laissa toisin säädetä.  

Valtioneuvosto voi korottaa tässä pykälässä 
mainittuja euromääriä vastaamaan yleisessä 
hintatasossa tapahtuneita muutoksia. 

10 a luku 

Toimintapääoma 

1 §  
Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla 

tarkoitetaan sitä määrää, jolla yhdistyksen 
varojen on katsottava ylittävän yhdistyksen 
velat ja muut niihin rinnastettavat sitoumuk-
set, noudattaen soveltuvin osin mitä vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun  2—5 §:ssä säädetään 
vahinkovakuutusyhtiön toimintapääomasta. 

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-
omasta on 3 §:n mukaista takuumäärää vas-
taavan määrän muodostuttava vakuutusyhtiö-
lain 11 luvun 2 §:n 1 ja 3—7  kohdassa tar-
koitetuista eristä, joista on vähennetty vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 5 §:ssä tarkoitetut erät. 

 
2 §  

Suureen vakuutusyhdistykseen sovelletaan 
mitä vakuutusyhtiölain 11 luvun 7 §:n 1—9 
momentissa, sekä 13 ja 14 §:ssä säädetään 
vahinkovakuutusyhtiöstä.  

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-
oman on aina oltava vähintään 3 §:n 2 mo-
mentin mukaisen takuumäärän vähimmäis-
määrän suuruinen.  

 
2 a § 

Pienen vakuutusyhdistyksen toimintapää-
oman on oltava vähintään 84 000 euroa lisät-
tynä 24 prosentilla yhdistyksen tilinpäätök-
sen mukaisesta kolmen viimeksi kuluneen ti-
likauden vakuutusmaksutulojen keskiarvosta. 

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pää-
oman on oltava vähintään puolet toiminta-
pääoman vähimmäismäärästä. 

 
2 b § 

Vakuutusyhdistyksen on toimitettava Va-
kuutusvalvontavirastolle sen määräämänä ai-
kana laskelma toimintapääomaa koskevien 
vaatimusten täyttämisestä. Vakuutusvalvon-
tavirasto antaa tarkemmat määräykset tämän 
laskelman laatimisesta. 

 
3 §  

Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän 
muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä.  

Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
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1) 2 250 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10—15 tai tulevan jälleenvakuutuksen osuus 
on yli kymmenen prosenttia yhdistyksen ko-
konaisvakuutusmaksutulosta tai vastuuvelan 
kokonaismäärästä; 

2) 1 500 000 euroa muissa tapauksissa.  
 

6 §  
Tämän luvun 3 §:ssä säädettyjä euromääriä 

voidaan sosiaali- ja terveysministeriön  ase-
tuksella tarkistaa Euroopan yhteisöjen ko-
mission julkaiseman Euroopan kuluttajahin-
taindeksin muutosten perusteella. Tarkistettu 
euromäärä voidaan pyöristää ylöspäin lähim-
pään täyteen 100 000 euroon. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan muuttaa 2 a §:ssä mainittu euromää-
rä vastaamaan yleisessä hintatasossa tapahtu-
neita muutoksia. Tarkistettu euromäärä voi-
daan pyöristää ylöspäin lähimpään täyteen    
1 000 euroon. 

 
11 luku  

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu 
käyttö 

3 § 
Pienen vakuutusyhdistyksen, jonka 10 a 

luvun 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettu oma 
pääoma on pienempi kuin tämän oman pää-
oman kaksinkertainen vähimmäismäärä, on 
vuosittain kartutettava vararahastoa vähin-
tään kymmenellä prosentilla liikkeen tuotta-
masta voitosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä, 
jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vä-
hintään kaksi kolmasosaa kokouksessa anne-
tuista äänistä, antaa voitosta käytettäväksi 
yleishyödylliseen tai siihen verrattavaan tar-
koitukseen määriä, joilla 10 a luvun 2 a §:n 2 
momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tuun omaan pääomaan verrattuna ei ole sa-
nottavaa merkitystä. 

 
 
 

12 luku 

Vakuutusyhdistysten valvonta 

6 b §  
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toimin-

tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 2 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäismää-
rä, ja pienen vakuutusyhdistyksen, jonka 
toimintapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 
2 a §:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi yh-
distyksen taloudellisen aseman tervehdyttä-
missuunnitelma.  

Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toimin-
tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä, tai vakuutusyhdistyk-
sen, jonka oma pääoma ei täytä 10 a luvun 2 
a §:n 2 momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä 
säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, on viipy-
mättä toimitettava Vakuutusvalvontaviraston 
hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin rahoitus-
suunnitelma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo vakuutusyhdistyksen  vakuutuksenottaji-
en tai  vakuutettujen etujen olevan vaarassa, 
virasto voi vaatia vakuutusyhdistystä toimit-
tamaan viraston hyväksyttäväksi yhdistyksen 
taloudellisen aseman tervehdyttämissuunni-
telman.  

Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel-
maa Vakuutusvalvontavirasto voi korottaa 
vakuutusyhdistyksen toimintapääoman vä-
himmäismäärävaatimusta sen varmistamisek-
si, että yhdistys pystyy täyttämään toiminta-
pääomavaatimukset tulevaisuudessa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että  
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintapääomaan sisältyvien erien ar-
voa alennetaan 10 a luvun 2 b §:n mukaista 
laskelmaa laadittaessa erityisesti silloin, kun  
näiden erien markkina-arvossa on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia tarkasteluajankohdan 
ja laadinta-ajankohdan välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää yhdistystä lukemasta 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 6 ja 8  koh-
dassa tarkoitettuja eriä osaksi yhdistyksen 
toimintapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
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määräykset tässä pykälässä tarkoitetuissa 
suunnitelmissa annettavista tiedoista 

 
13 luku  

Selvitystila ja purkaminen 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että suuren vakuutus-

yhdistyksen toimintapääoma on pienempi 
kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen takuumäärä 
taikka vakuutusyhdistyksen oma pääoma ei 
täytä 10 a luvun 2 a §:n 2 momentin tai 10 a 
luvun 4 §:n mukaista vähimmäisvaatimusta, 
hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyk-
settä laadittava tilinpäätös siltä ajalta, jolta ti-
linpäätöstä ei vielä ole esitetty yhdistyskoko-
uksessa, sekä annettava se tilintarkastajille 
tarkastettavaksi. Tällöin on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä edellä säädetään tilinpää-
töksestä ja tilintarkastuskertomuksesta. Jos 
tilinpäätöksen aika käsittää myös edellisen ti-
likauden, on tältä tilikaudelta annettava eril-
linen tilinpäätös. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
20 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-

vasti noudatettava, jos  
1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvitys-

tilaan sen johdosta, että sen toimintapääoma 
on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen 
takuumäärä, tai  

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma on 
10 a luvun 2 a §:n 2 momentin tai 10 a luvun 
4 §:n mukaista vähimmäisvaatimusta pie-
nempi,  

jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

200. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin tilikau-
siin. 

Tällä lailla kumotaan vakuutusyhdistyksen 
toimintapääomaan luettavista eristä 12 päi-
vänä maaliskuuta 1999 annettu asetus 
(314/1999) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

Jos yhdistys tämän lain voimaan tullessa 

voimassa olleen 1 luvun 1 §:n 4 momentin 
mukaan on pieni vakuutusyhdistys, sen estä-
mättä mitä säädetään tämän lain 10 a luvussa, 
yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määräämin 
ehdoin yhdistyksen toimintapääomalle ei ase-
teta vaatimuksia ja  yhdistys voi oman pää-
oman osalta noudattaa tämän lain voimaan 
tullessa voimassa ollutta 2 luvun 5 §:n 3 
momentin säännöstä  19 päivään maaliskuuta 
2007 saakka.  Tämän jälkeen yhdistyksen 
hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhdis-
tyksen toimintapääomalle ei aseteta vaati-
muksia ja  yhdistys voi oman pääoman osalta 
noudattaa tämän lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta 2 luvun 5 §:n 3 momentin 
säännöstä 19 päivään maaliskuuta 2009 
saakka, edellyttäen, että yhdistys on toimitta-
nut 12 luvun 6 b §:n mukaisen suunnitelman 
toimista, joihin yhdistys aikoo ryhtyä toimin-
tapääoman saattamiseksi tämän lain mukai-
seksi. 

Jos yhdistys tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleen  lain 1 luvun 1 §:n 4 mo-
mentin mukaan on suuri vakuutusyhdistys, 
sen estämättä mitä säädetään tämän lain 10 a 
luvussa, yhdistyksen hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin yhdistys voi noudattaa 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
10 a luvun 2—4 §:n säännöksiä 19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka.  Tämän jälkeen 
yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määräämin 
ehdoin yhdistys voi noudattaa tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita 10 a luvun 
2—4 §:n säännöksiä 19 päivään maaliskuuta 
2009 saakka, edellyttäen, että yhdistys on 
toimittanut 12 luvun 6 b §:n mukaisen suun-
nitelman toimista, joihin yhdistys aikoo ryh-
tyä tilanteen saattamiseksi tämän lain mukai-
seksi. 

Vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa käyte-
tään toimintapääoman vähimmäismäärän si-
jasta vakuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä mää-
riteltyä toimintapääomaa  19 päivään maalis-
kuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen vakuutus-
yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusval-
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vontaviraston suostumuksella ja määräämin 
ehdoin vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä 
luetelluissa rajoituksissa käytetään toiminta-
pääoman vähimmäismäärän sijasta vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä määriteltyä 
toimintapääomaa  19 päivään maaliskuuta 
2009 saakka, edellyttäen, että yhdistys on 
toimittanut 12 luvun 6 b §:n mukaisen suun-
nitelman toimista, joihin yhdistys aikoo ryh-
tyä tilanteen saattamiseksi tämän lain mukai-
seksi. 

Suuren vakuutusyhdistyksen hakemuksesta 
ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin yhdistys voi olla nou-

dattamatta 10 a luvun 1 §:n 2 momentissa 
mainittua vaatimusta 19 päivään maaliskuuta 
2007 saakka. Tämän jälkeen yhdistyksen ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhdis-
tys voi olla noudattamatta 10 a luvun 1 §:n 2 
momentissa mainittua vaatimusta 19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
yhdistys on toimittanut 12 luvun 6 b §:n mu-
kaisen suunnitelman toimista, joihin yhdistys 
aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän 
lain mukaiseksi. 

  

 
————— 

3. 

Laki 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 28 

§:n 1 momentti, 30 §:n 2 ja 3 momentti sekä 46 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 1 momentti laissa 1206/1998 sekä 30 §:n 2 ja 3 momentti ja 

46 § laissa 359/2002, sekä 
lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti: 
 

28 §  

Edustuston peruspääoma 

 Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on aina 
oltava yhtiön Suomessa harjoittamaa ensiva-
kuutusliikettä varten Suomessa varoja vähin-
tään:  

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutusliiket-
tä harjoitettaessa 3 000 000 euroa; sekä  

2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa    
2 000 000 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 §  

Edustuston toimintapääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kolmannen  maan vahinkovakuutusyhtiön 

Suomessa harjoittaman ensivakuutusliikkeen 
perusteella määräytyvä toimintapääoman vä-
himmäismäärä lasketaan vakuutusyhtiölain 
(1062/1997) 11 luvun 7 §:ssä säädetyllä ta-
valla ja takuumäärä vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 8 §:ssä säädetyllä tavalla. Takuumäärän 
vähimmäismäärä on kuitenkin puolet vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 8 §:n 2 momentissa 
asetetuista vaatimuksista. 

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön 
Suomessa harjoittaman ensivakuutusliikkeen 
perusteella määräytyvä toimintapääoman  
vähimmäismäärä lasketaan vakuutusyhtiölain 
11 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla ja takuu-
määrä vakuutusyhtiölain 11 luvun 10 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Takuumäärän vähim-
mäismäärä on kuitenkin puolet vakuutusyh-
tiölain 11 luvun 10 §:n 2 momentissa asete-
tusta vaatimuksesta. 
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30 a § 

Toimintapääoma koskevan laskelman toimit-
taminen Vakuutusvalvontavirastolle 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön on toimi-
tettava Vakuutusvalvontavirastolle sen mää-
räämänä aikana laskelma toimintapääomaa 
koskevien vaatimusten täyttämisestä. Vakuu-
tusvalvontavirasto antaa tarkemmat määrä-
ykset tämän laskelman laatimisesta. 

 
46 §  

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitussuun-
nitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai  3 momentin mukainen toi-
mintapääoman vähimmäismäärä, yhtiön on 
viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavi-
raston hyväksyttäväksi edustuston taloudelli-
sen aseman tervehdyttämissuunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen ta-
kuumäärä, yhtiön on viipymättä toimitettava 
Vakuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi 
edustuston lyhyen aikavälin rahoitussuunni-
telma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston vakuutuksenottajien tai va-
kuutettujen etujen olevan vaarassa, virasto 
voi vaatia edustustoa toimittamaan viraston 
hyväksyttäväksi edustuston taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelman.  

Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitel-
maa Vakuutusvalvontavirasto voi korottaa 
kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen 
edustuston toimintapääoman vähimmäismää-
rävaatimusta sen varmistamiseksi, että edus-
tusto pystyy täyttämään toimintapääomavaa-
timukset tulevaisuudessa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintapääomaan sisältyvien erien ar-
voa alennetaan 30 a §:n mukaista laskelmaa 
laadittaessa erityisesti silloin, kun näiden eri-
en markkina-arvossa on tapahtunut merkittä-

viä muutoksia tarkasteluajankohdan ja laa-
dinta-ajankohdan välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää kolmannen maan vakuu-
tusyhtiön Suomen edustustoa lukemasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 6 ja 8 kohdas-
sa tarkoitettuja eriä osaksi edustuston toimin-
tapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset tässä pykälässä tarkoitetuissa 
suunnitelmissa annettavista tiedoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

200 . Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin tilikau-
siin. 

Sen estämättä mitä 30 §:ssä säädetään, ul-
komaisen vakuutusyhtiön Suomen edustus-
ton hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviras-
ton suostumuksella ja määräämin ehdoin 
edustusto voi noudattaa tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita vakuutusyhtiölain 
11 luvun 2—6 §:n säännöksiä 19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen 
edustuston hakemuksesta ja Vakuutusvalvon-
taviraston suostumuksella ja määräämin eh-
doin yhtiön Suomen edustusto voi noudattaa 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2—6 §:n sään-
nöksiä 19 päivään maaliskuuta 2009 saakka, 
edellyttäen, että edustusto on toimittanut 46 
§:n mukaisen suunnitelman toimista, joihin 
edustusto aikoo ryhtyä tilanteen saattamisek-
si tämän lain mukaiseksi. 

Ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suo-
men edustuston hakemuksesta ja Vakuutus-
valvontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 
§:ssä luetelluissa rajoituksissa käytetään toi-
mintapääoman vähimmäismäärän sijasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä määriteltyä 
toimintapääomaa  19 päivään maaliskuuta 
2007 saakka. Tämän jälkeen edustuston ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä  luetelluissa ra-
joituksissa käytetään toimintapääoman vä-
himmäismäärän sijasta vakuutusyhtiölain 11 
luvun 1 §:ssä määriteltyä toimintapääomaa  
19 päivään maaliskuuta 2009 saakka, edellyt-
täen, että edustusto on toimittanut  46 §:n 
mukaisen suunnitelman toimista, joihin edus-
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tusto aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tä-
män lain mukaiseksi. 

Ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suo-
men edustuston hakemuksesta ja Vakuutus-
valvontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin edustusto voi olla noudattamatta  
vakuutusyhtiölain 11 luvun 6 §:ssä mainittua 
vaatimusta 19 päivään maaliskuuta 2007 
saakka. Tämän jälkeen edustuston hakemuk-
sesta ja Vakuutusvalvontaviraston suostu-
muksella ja määräämin ehdoin edustusto voi 
olla noudattamatta vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
edustusto on toimittanut 46 §:n mukaisen 
suunnitelman toimista, joihin edustusto aikoo 
ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän lain 
mukaiseksi. 

Ulkomaisen henkivakuutusyhtiön Suomen 
edustuston hakemuksesta ja Vakuutusvalvon-

taviraston suostumuksella ja määräämin eh-
doin edustusto voi noudattaa vakuutusyhtiö-
lain 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 19 
päivään maaliskuuta 2007 saakka sillä taval-
la, että mainittu vaatimus koskee vain puolta 
edustuston 6 luvun 30 §:ssä tarkoitetusta ta-
kuumäärästä. Tämän jälkeen edustuston ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin edus-
tusto voi noudattaa vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 19 päivään 
maaliskuuta 20009 saakka sillä tavalla, että 
mainittu vaatimus koskee vain puolta edus-
tuston 6 luvun 30 §:ssä tarkoitetusta takuu-
määrästä, edellyttäen, että edustusto on toi-
mittanut 7 luvun 46 §:n mukaisen suunnitel-
man toimista, joihin edustusto aikoo ryhtyä 
tilanteen saattamiseksi tämän lain mukaisek-
si. 

 
————— 
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4. 

Laki 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 §:n  3 

momentti, 16 ja 17 § sekä 33 b §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 419/2003, 16 § ja 33 b §:n 2 momentti laissa 

83/1999 ja 17 § ja 640/1997, seuraavasti: 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja 
4 a §:ää, 2 luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 2 
a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 5 §:n 1 
ja 5 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 a, 3, 4 ja 
7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 1 ja 2 momenttia,       
2 §:ää, 3 §:n 2—4 momenttia, 3 a §:ää, 7 §:n 
1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 3 a, 3 b, 4 d 
ja 7 §:ää, 11 luvun 1 ja 6—14 §:ää, 12 luvun 
1 §:n 2 momenttia ja 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14 
luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 momenttia, 
5 a §:n 2 momenttia ja 5 b ja 6 §:ää, 14 a lu-
vun 7 §:n 4 momenttia ja 8 §:ää, 16 luvun   
13 §:n 4 momenttia, 16 a luvun 9 §:n 4 mo-
menttia sekä 10 ja 13—15 §:ää, 16 b luvun   
4 §:n 3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n           
2 momenttia. 

 
 

16 § 
 

 Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma.  
 
Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääomal-

la tarkoitetaan sitä määrää, jolla työeläkeva-
kuutusyhtiön varojen on katsottava ylittävän 
yhtiön velat ja muut niihin rinnastettavat si-
toumukset siten kuin siitä säädetään vakuu-

tusyhtiölain 11 luvun 2—5 §:ssä. Tällöin 
työeläkevakuutusyhtiön  toimintapääomaan 
luetaan ja vastuuvelasta vähennetään 14 §:n  
2 momentissa tarkoitettu osittamaton lisäva-
kuutusvastuu.  

 
17 § 

 Vakavaraisuusraja ja toimintapääoman vä-
himmäismäärä. 

 Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärä on kaksi kolmasosaa vaka-
varaisuusrajasta, kuitenkin vähintään kaksi 
prosenttia vakuutusyhtiön työntekijäin eläke-
lain mukaisen vakuutuksen vastuuvelasta. 
Vakavaraisuusraja määritellään riskiteoreetti-
sesti vastaamaan yhden vuoden toimintapää-
oman tarvetta ottaen huomioon sijoitusten 
jakautuminen eri omaisuuslajeihin. Vakava-
raisuusrajan laskemisesta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.  

Työeläkevakuutusyhtiön takuumäärä on 
puolet 1 momentin mukaisesta toimintapää-
oman vähimmäismäärästä. Työeläkevakuu-
tusyhtiön toimintapääomasta on takuumäärää 
vastaavan määrän muodostuttava vakuutus-
yhtiölain 11 luvun 2 §:n 1 ja 3—5 kohdassa  
tarkoitetuista eristä ja tämän lain 14 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta osittamattomasta li-
sävakuutusvastuusta, joista on vähennetty 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 §:ssä tarkoite-
tut erät. 

Työeläkevakuutusyhtiön oman pääoman on 
oltava vähintään kaksi prosenttia 2 momentin 
mukaisesta takuumäärästä. Sosiaali- ja terve-
ysministeriön määräämin ehdoin omaan pää-
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omaan rinnastetaan tätä pykälää sovellettaes-
sa vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu pääomalaina. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää, että joukkovelkakirjat ja vas-
taavat muut raha- ja pääomamarkkinavälineet 
arvostetaan työeläkevakuutusvakuutusyhtiön 
toimintapääomassa niiden käyvästä arvosta 
poikkeavasti. 

 
33 b §  

Säännösten soveltaminen Vakuutusvalvonta-
virastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 

mitä tämän lain 6 §:n 3 momentissa, 14 §:n  
2 momentissa, 15 §:n 2 momentissa, 17 §:n  
3 ja 4 momentissa, 18 §:n 4 momentissa,    
19 §:n 2 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 
23 §:n 2 momentissa, 25 §:n 1 momentissa ja 
27 §:n 5 momentissa säädetään sosiaali- ja 
terveysministeriöstä tai asianomaisesta mi-
nisteriöstä. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 
200 . Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin tilikau-
siin. 

Työeläkevakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 

määräämin ehdoin vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa käyte-
tään toimintapääoman vähimmäismäärän si-
jasta 7 luvun 16 §:ssä määriteltyä toiminta-
pääomaa  19 päivään maaliskuuta 2007 saak-
ka. Tämän jälkeen työeläkevakuutusyhtiön 
hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä luetelluissa ra-
joituksissa käytetään toimintapääoman vä-
himmäismäärän sijasta 7 luvun 16 §:ssä mää-
riteltyä toimintapääomaa  19 päivään maalis-
kuuta 2009 saakka, edellyttäen, että yhtiö on 
toimittanut  vakuutusyhtiölain 14 luvun 5 b 
§:n mukaisen suunnitelman toimista, joihin 
yhtiö aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi 
tämän lain mukaiseksi. 

Työeläkevakuutusyhtiön hakemuksesta  ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin työeläkevakuutusyhtiö voi 
olla noudattamatta  tämän lain 7 luvun 17 §:n 
2 momentissa mainittua vaatimusta 19 päi-
vään maaliskuuta 2007 saakka. Tämän jäl-
keen työeläkevakuutusyhtiön hakemuksesta 
ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin yhtiö voi olla noudat-
tamatta tämän lain 7 luvun 17 §:n 2 momen-
tissa mainittua vaatimusta 19 päivään maa-
liskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että yhtiö 
on toimittanut vakuutusyhtiölain 14 luvun 5 
b §:n mukaisen suunnitelman toimista, joihin 
yhtiö aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi 
tämän lain mukaiseksi. 

————— 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003  

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 



 HE 161/2003 vp  
  
   

 

33

Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 

1. 

Laki 

 vakuutusyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5 §, 10 luvun 

7 §:n 1 momentti, 11 luku, 12 luvun  2 §:n 4 momentti, 14 luvun 5 b §, 15 luvun 1 §:n 2 mo-
mentti ja 20 §:n 2 momentti sekä 18 luvun 10 a §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 § laeissa 318/1989, 752/1993, 611/1997, 1205/1998 ja 
484/2001, 10 luvun 7 §:n 1 momentti ja 12 luvun 2 §:n 4 momentti mainitussa laissa 
611/1997, 11 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 14 luvun 5 b § laissa 389/1995, 
15 luvun 1 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti laissa 355/1997 sekä 18 luvun 10 a §:n 2 
momentti laissa 949/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
 

2 luku  

Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 §  
Toimilupa on annettava, jos aiotusta va-

kuutusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän 
luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
osakkaista saadun selvityksen perusteella 
voidaan arvioida vakuutusyhtiön noudatta-
van toiminnassaan terveitä ja varovaisia lii-
keperiaatteita, jos vakuutusyhtiön johto 
täyttää sille 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja jos vakuutusyhtiön 
osakepääoma tai takuupääoma ja pohjara-
hasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään 
seuraava:  

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutuslii-
kettä harjoitettaessa 2 400 000 euroa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa  
1 200 000 euroa. 

2 luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 §   
Toimilupa on annettava, jos aiotusta va-

kuutusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän 
luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
osakkaista saadun selvityksen perusteella 
voidaan arvioida vakuutusyhtiön noudatta-
van toiminnassaan terveitä ja varovaisia lii-
keperiaatteita, jos vakuutusyhtiön johto 
täyttää sille 7 luvun 3 §:n 2 momentissa 
asetetut vaatimukset ja jos vakuutusyhtiön 
osakepääoma tai takuupääoma ja pohjara-
hasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään 
seuraava:  

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutuslii-
kettä harjoitettaessa 3 000 000 euroa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä  harjoitettaessa   
2 000 000 euroa. 
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Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön toimiluvasta säädetään työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(354/1997).  

Tässä pykälässä säädettyjä euromääriä 
voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hinta-
tasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 
Mitä tässä pykälässä säädetään toimiluvan 
antamisesta, koskee vastaavasti toimiluvan 
laajentamista. 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön toimiluvasta säädetään työ-
eläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(354/1997).  

Tässä pykälässä säädettyjä euromääriä 
voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hinta-
tasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. 
Mitä tässä pykälässä säädetään toimiluvan 
antamisesta, koskee vastaavasti toimiluvan 
laajentamista. 

 
 
 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuu-
velan kattaminen 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vahinkovakuutusyh-

tiön vakuutuksenottajaosakkailta, jotka yh-
tiöjärjestyksen mukaan ovat vastuussa yhti-
ön velvoitteista, on viipymättä taksoitettava 
lisämaksu, jos syntyneen tappion tai muun 
syyn takia yhtiön toimintapääoma on pie-
nempi kuin 11 luvun 3 §:n mukainen ta-
kuumäärä, jos yhtiön oma pääoma ei täytä 
11 luvun 6 §:n mukaista vähimmäisvaati-
musta 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 luku 

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuu-
velan kattaminen 

7 § 
Sellaisen keskinäisen vahinkovakuutusyh-

tiön vakuutuksenottajaosakkailta, jotka yh-
tiöjärjestyksen mukaan ovat vastuussa yhti-
ön velvoitteista, on viipymättä taksoitettava 
lisämaksu, jos syntyneen tappion tai muun 
syyn takia yhtiön toimintapääoma on pie-
nempi kuin 11 luvun 8 §:n mukainen ta-
kuumäärä, jos yhtiön oma pääoma ei täytä 
11 luvun 11 §:n mukaista vähimmäisvaati-
musta 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. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

11 luku 

Toimintapääoma 

1 §  
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tar-

koitetaan sitä määrää, jolla vakuutusyhtiön 
varojen on katsottava ylittävän yhtiön velat 
ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset si-
ten kuin siitä asetuksella säädetään ja sen 
nojalla tarkemmin määrätään. 

11 luku 

Toimintapääoma 

1 § 
Vakuutusyhtiön toimintapääomalla tar-

koitetaan määrää, jolla vakuutusyhtiön va-
rojen on katsottava ylittävän yhtiön velat ja 
muut niihin rinnastettavat sitoumukset siten 
kuin 2— 5  §:ssä ja 14 luvun 5 b §:n 5 ja 6 
momentissa  säädetään. 
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2 § 
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 

vähimmäismäärä on 1 ja 2 kohdan mukaan 
lasketusta määristä suurempi: 

 
1) Lasketaan 18 prosenttia viimeksi kulu-

neen tilikauden vakuutusmaksutulosta. Jos 
vakuutusmaksutulo on suurempi kuin    
10 000 000 euroa, lisäys sen ylittävältä 
osalta on kuitenkin 16 prosenttia. Näin saa-
tu tulos kerrotaan luvulla, joka saadaan ver-
taamalla viimeksi kuluneen tilikauden 
omalle vastuulle jäävää korvauskulua vas-
taavaan korvauskuluun ennen jälleenvakuu-
tuksenantajien osuuden vähentämistä. Käy-
tettävä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 
0,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Lasketaan 26 prosenttia kolmen vii-

meksi kuluneen tilikauden keskimääräisestä 
korvauskulusta. Jos keskimääräinen korva-
uskulu on suurempi kuin 7 000 000 euroa, 
lisäys sen ylittävältä osalta on kuitenkin 23 
prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan luvul-
la, joka saadaan kuten 1 kohdan kolman-
nessa virkkeessä säädetään. Käytettävä 
suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5. 

 
 
 
 
Jos vakuutukset ovat pääasiassa luotto-, 

myrsky-, raesade- tai hallavakuutuksia, 
edellä 1 momentin 2 kohdassa mainittu 
keskimääräinen korvauskulu lasketaan seit-
semältä tilikaudelta. 

 
 
 
 

7 §  
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 

vähimmäismäärä on 2—4 momentissa tar-
koitetun laskelman ja 5—7 momentissa tar-
koitetun laskelman tuloksista suurempi. 

 Yhtiön viimeksi kuluneen tilikauden va-
kuutusmaksutulo jaetaan kahteen osaan, 
joista ensimmäinen käsittää enintään    
50 000 000 euroa ja toinen ylimenevän 
osan; ensimmäisestä otetaan 18 prosenttia, 
jälkimmäisestä 16 prosenttia ja lasketaan 
ne yhteen. Näin saatu tulos kerrotaan suhde-
luvulla, joka saadaan vertaamalla kolmen 
viimeksi kuluneen tilikauden omalle vas-
tuulle jäävää korvauskulua vastaavaan kor-
vauskuluun ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä. Käytettävä suhdelu-
ku ei saa olla pienempi kuin 0,5.  

Edellä 2 momentissa  esitetyssä laskel-
massa vakuutusluokkien 11, 12 ja 13 vakuu-
tusmaksutuloa korotetaan 50 prosenttia. 
Tarvittaessa voidaan käyttää tilastollisia 
menetelmiä maksutulon kohdentamiseksi 
näihin luokkiin.   

Jos yhtiön viimeksi kuluneen tilikauden 
vakuutusmaksutuotto on suurempi kuin va-
kuutusmaksutulo, tehdään 2 ja 3 momentin 
mukainen laskelma käyttäen vakuutusmak-
sutulon sijasta vakuutusmaksutuottoa. 

Yhtiön kolmen viimeksi kuluneen tilikau-
den korvauskulujen keskiarvo jaetaan kah-
teen osaan, joista ensimmäinen käsittää 
enintään 35 000 000 euroa ja toinen ylime-
nevän osan; ensimmäisestä otetaan 26 pro-
senttia, toisesta 23 prosenttia ja lasketaan 
ne yhteen.  Näin saatu tulos kerrotaan suh-
deluvulla, joka saadaan vertaamalla kolmen 
viimeksi kuluneen tilikauden omalle vas-
tuulle jäävää korvauskulua vastaavaan kor-
vauskuluun ennen jälleenvakuuttajien 
osuuden vähentämistä. Käytettävä suhdelu-
ku ei saa olla pienempi kuin 0,5.  

Jos vakuutukset ovat pääasiassa luotto-, 
myrsky-, raesade- tai hallavakuutuksia, 5 
momentissa mainittu korvauskulujen kes-
kiarvo lasketaan seitsemältä viimeksi kulu-
neelta tilikaudelta. 

Edellä  5 momentissa olevassa laskelmas-
sa vakuutusluokkien 11, 12 ja 13 korvaus-
kuluja korotetaan 50 prosenttia. Tarvittaes-
sa voidaan käyttää tilastollisia menetelmiä 
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Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar-

kemmat määräykset 1 ja 2 momentin sovel-
tamisesta. 

Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 
on aina oltava vähintään 3 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen. 

korvauskulujen kohdentamiseksi näihin 
luokkiin. 

Jos jälleenvakuutussopimusten luonne tai 
laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi 
kuluneesta tilikaudesta tai jälleenvakuutus-
sopimuksissa ei tapahdu todellista riskin-
siirtoa tai se on vähäistä, voi Vakuutusval-
vontavirasto vaatia, että 2 ja 5  momentissa 
tarkoitetuissa laskelmissa käytetään korke-
ampaa suhdelukua kuin mikä saadaan, kun 
verrataan kolmen  viimeksi kuluneen tili-
kauden omalle vastuulle jäävää korvausku-
lua vastaavaan korvauskuluun ennen jäl-
leenvakuuttajien osuuden vähentämistä. 

 Jos 2—7 momentin  mukaisesti laskettu 
toimintapääoman vähimmäismäärä on kui-
tenkin pienempi kuin edeltävän vuoden toi-
mintapääoman vähimmäismäärä, on toi-
mintapääoman vähimmäismäärän oltava 
vähintään edeltävän vuoden toimintapää-
oman vähimmäismäärä kerrottuna suhdelu-
vulla, joka saadaan, kun tilikauden lopun 
omalla vastuulla oleva korvausvastuu jae-
taan tilikauden alun omalla vastuulla ole-
valla korvausvastuulla. Tämä suhdeluku ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 1. 

 
 
 
 
 
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman 

on aina oltava vähintään 8 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen. 

 
 

3 §  
Vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n 1 ja 2 
momentin mukaisesta toimintapääoman vä-
himmäismäärästä.  

Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
1) 1 400 000 euroa, jos jokin vakuutetuis-

ta riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluok-
kaan 14 ja jos vakuutusyhtiön kolmen vii-
meksi kuluneen kunkin tilikauden vakuu-
tusmaksutulo tästä vakuutusluokasta on ol-
lut enemmän kuin 2 500 000 euroa tai 
enemmän kuin 4 prosenttia vakuutusyhtiön 
kokonaisvakuutusmaksutulosta;  

8 §  
Vahinkovakuutusyhtiön takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 7 §:n mukaises-
ta toimintapääoman vähimmäismäärästä.  

 
Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
1) 3 000 000 euroa, jos jokin vakuutetuis-

ta riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10—15 tai tulevan jälleenvakuutuksen 
osuus yhtiön vakuutusmaksutulon koko-
naismäärästä tai vastuuvelan kokonaismää-
rästä on yli kymmenen prosenttia 
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2) 400 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
10—15, jollei 1 kohdasta muuta johdu;  

3) 300 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
1—8, 16 tai 18;  

4) 200 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
9 tai 17.  

Jälleenvakuutustoiminta rinnastetaan va-
hinkovakuutusluokkaan 13. Jos vahinkova-
kuutusyhtiön vakuutustoiminta kattaa useita 
erilaisia riskejä tai vakuutusluokkia, ote-
taan huomioon vain korkeinta vähimmäis-
määrää edellyttävä riski tai vakuutusluok-
ka. 

2) 2 000 000 euroa, muissa tapauksissa.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 §  

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärään luettava osuus määräy-
tyy henkivakuutusluokkaan 1 ja 2 kuuluvi-
en vakuutusten osalta, henkivakuutusluokan 
1 alakohdassa c tarkoitettuja lisävakuutuk-
sia lukuun ottamatta, laskemalla yhteen 1 ja 
2 kohtien mukaiset määrät:  

1) Lasketaan 4 prosenttia vakuutusmak-
suvastuun ja alkaneiden eläkkeiden korva-
usvastuun summasta viimeksi kuluneen tili-
kauden lopussa. Näin saatu tulos kerrotaan 
luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi 
kuluneen tilikauden omalla vastuulla olevaa 
vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden eläk-
keiden korvausvastuun summaa vastaavaan 
summaan ennen jälleenvakuutuksenantajien 
osuuden vähentämistä. Käytettävä suhdelu-
ku ei saa olla pienempi kuin 0,85.  

 
2) Lasketaan 0,3 prosenttia niiden vakuu-

tusten, joiden riskisumma on nollaa suu-
rempi, riskisummasta viimeksi kuluneen ti-
likauden lopussa. Korkeintaan kolmeksi 
vuodeksi otetussa kuolemanvaravakuutuk-
sessa osuus on edellä mainitun 0,3 prosen-
tin sijasta kuitenkin 0,1 prosenttia ja, jos 
vakuutus on otettu useammaksi kuin kol-
meksi, mutta enintään viideksi vuodeksi, 
osuus on 0,15 prosenttia. Näin saatu tulos 
kerrotaan luvulla, joka saadaan vertaamalla 
viimeksi kuluneen tilikauden kyseessä ole-
vien vakuutusten omalla vastuulla olevaa 
riskisummaa vastaavaan riskisummaan en-

9 §  
Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 

vähimmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 1 ja 2 kuuluvien 
vakuutusten osalta, henkivakuutusluokan 1 
alakohdassa c tarkoitettuja lisävakuutuksia 
lukuun ottamatta, laskemalla yhteen 2 ja 3 
momentin mukaiset määrät. 

Lasketaan 4 prosenttia vakuutusmaksu-
vastuun ja alkaneiden eläkkeiden korvaus-
vastuun summasta viimeksi kuluneen tili-
kauden lopussa. Näin saatu tulos kerrotaan 
suhdeluvulla, joka saadaan vertaamalla 
viimeksi kuluneen tilikauden omalla vas-
tuulla olevaa vakuutusmaksuvastuun ja al-
kaneiden eläkkeiden korvausvastuun sum-
maa vastaavaan summaan ennen jälleenva-
kuuttajien osuuden vähentämistä. Käytettä-
vä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 
0,85.  

Lasketaan 0,3 prosenttia niiden vakuutus-
ten, joiden riskisumma on nollaa suurempi, 
riskisummasta viimeksi kuluneen tilikauden 
lopussa. Korkeintaan kolmeksi vuodeksi 
otetussa kuolemanvaravakuutuksessa osuus 
on edellä mainitun 0,3 prosentin sijasta kui-
tenkin 0,1 prosenttia ja, jos vakuutus on 
otettu useammaksi kuin kolmeksi mutta 
enintään viideksi vuodeksi, osuus on 0,15 
prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan suh-
deluvulla, joka saadaan vertaamalla viimek-
si kuluneen tilikauden kyseessä olevien va-
kuutusten omalla vastuulla olevaa ris-
kisummaa vastaavaan riskisummaan ennen 
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nen jälleenvakuutuksenantajien osuuden 
vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa 
olla pienempi kuin 0,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. 
Käytettävä suhdeluku ei saa olla pienempi 
kuin 0,5.  

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 3 kuuluvien vakuu-
tusten osalta laskemalla yhteen 5—8 mo-
mentin mukaiset määrät. 

Lasketaan 4 prosenttia sellaisten vakuu-
tusten vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden 
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa, joissa 
vakuutusyhtiö vastaa sijoitusriskistä. Näin 
saatu tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka 
saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tili-
kauden omalla vastuulla olevaa vakuutus-
maksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden 
korvausvastuun summaa vastaavaan sum-
maan ennen jälleenvakuuttajien osuuden 
vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa 
olla pienempi kuin 0,85.  

Lasketaan 1 prosentti sellaisten vakuutus-
ten vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden 
eläkkeiden korvausvastuun summasta vii-
meksi kuluneen tilikauden lopussa, joissa 
vakuutusyhtiö ei vastaa sijoitusriskistä, eikä 
vakuutusyhtiöllä ole oikeutta muuttaa hal-
lintokulujen kattamiseksi tarkoitettuja 
kuormituksia viiden vuoden kuluessa. Näin 
saatu tulos kerrotaan suhdeluvulla, joka 
saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tili-
kauden omalla vastuulla olevaa vakuutus-
maksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden 
korvausvastuun summaa vastaavaan sum-
maan ennen jälleenvakuuttajien osuuden 
vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa 
olla pienempi kuin 0,85.  

Lasketaan 0,3 prosenttia niiden vakuutus-
ten, joiden riskisumma on nollaa suurempi, 
riskisummasta viimeksi kuluneen tilikauden 
lopussa. Näin saatu tulos kerrotaan suhde-
luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi 
kuluneen tilikauden kyseessä olevien vakuu-
tusten omalla vastuulla olevaa riskisummaa 
vastaavaan riskisummaan ennen jälleenva-
kuuttajien osuuden vähentämistä. Käytettä-
vä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5. 

Lasketaan 25 prosenttia sellaisten vakuu-
tusten viimeksi kuluneen tilikauden hallin-
tokuluista, joissa vakuutusyhtiö ei vastaa si-
joitusriskistä ja vakuutusyhtiöllä on oikeus 
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muuttaa hallintokulujen kattamiseksi tar-
koitettuja kuormituksia viiden vuoden kulu-
essa. 

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 
vähimmäismäärään luettava osuus saadaan 
henkivakuutusluokkaan 6 kuuluvien vakuu-
tusten osalta laskemalla 4 prosenttia sel-
laisten vakuutusten vakuutusmaksuvastuun 
määrästä viimeksi kuluneen tilikauden lo-
pussa, joissa vakuutusyhtiö vastaa sijoitus-
riskistä. Näin saatu tulos kerrotaan suhde-
luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi 
kuluneen tilikauden omalla vastuulla olevaa 
vakuutusmaksuvastuun ja alkaneiden eläk-
keiden korvausvastuun summaa vastaavaan 
summaan ennen jälleenvakuuttajien osuu-
den vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei 
saa olla pienempi kuin 0,85. Sellaisten va-
kuutusten osalta, joissa vakuutusyhtiö ei  
vastaa sijoitusriskistä, noudatetaan henki-
vakuutusluokan 3 määräyksiä tämän pykä-
län 4 momentin mukaisesti. 

Henkivakuutusluokan 1 alakohdassa c 
tarkoitettujen lisävakuutusten, vahinkova-
kuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten 
sekä jälleenvakuutuksen osalta henkivakuu-
tusyhtiön toimintapääoman vähimmäismää-
rään luettava osuus määräytyy samoin kuin 
7 §:ssä säädetty vahinkovakuutusyhtiön 
toimintapääoman vähimmäismäärä. 

Jos jälleenvakuutussopimusten luonne tai 
laatu on muuttunut merkittävästi viimeksi 
kuluneesta tilikaudesta tai jälleenvakuutus-
sopimuksissa ei tapahdu todellista riskin-
siirtoa tai se on vähäistä, voi Vakuutusval-
vontavirasto vaatia, että 2, 5, 6 tai 9 mo-
mentin mukaisissa laskemissa käytetään 
korkeampaa suhdelukua kuin mikä saa-
daan, kun verrataan viimeksi kuluneen tili-
kauden omalla vastuulla olevaa vakuutus-
maksuvastuun ja alkaneiden eläkkeiden 
korvausvastuun summaa vastaavaan sum-
maan ennen jälleenvakuuttajien osuuden 
vähentämistä. Vastaavasti Vakuutusvalvon-
tavirasto voi vaatia, että 3 tai 7 momentin 
mukaisissa laskelmissa käytetään korkeam-
paa suhdelukua kuin mikä saadaan, kun 
verrataan omalla vastuulla olevaa ris-
kisummaa vastaavaan riskisummaan ennen 
jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.   
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Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar-
kemmat määräykset 1 momentin soveltami-
sesta.  

Muiden kuin 1 momentissa mainittuihin 
henkivakuutusluokkiin kuuluvien vakuutus-
ten sekä 1 momentissa mainittujen lisäva-
kuutusten osalta henkivakuutusyhtiön toi-
mintapääoman vähimmäismäärään luettava 
osuus määräytyy sosiaali- ja terveysminis-
teriön antamien määräysten mukaisesti.  

Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 
on aina oltava vähintään 5 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Henkivakuutusyhtiön toimintapääoman 

on aina oltava vähintään 10 §:n 2 momentin 
mukaisen takuumäärän vähimmäismäärän 
suuruinen.  

 
 

5 §  
Henkivakuutusyhtiön takuumäärän muo-

dostaa yksi kolmasosa 4 §:n 1, 3 ja 4 mo-
mentin mukaisesta toimintapääoman vä-
himmäismäärästä.  

Takuumäärän vähimmäismäärä on 800 
000 euroa. 

10 §  
Henkivakuutusyhtiön takuumäärän muo-

dostaa yksi kolmasosa 9 §:n mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä.  

Takuumäärän   vähimmäismäärä    on    
3 000 000 euroa. 

 
 

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 pääomalaina.  

Puolet henkivakuutusyhtiön takuumääräs-
tä, kuitenkin aina vähintään 5 §:n 2 mo-
mentin mukaisen määrän, on muodostutta-
va asetuksella säädettävistä eristä. 

11 §  
Vakuutusyhtiön oman pääoman on oltava 

vähintään puolet 8 ja 10 §:n mukaisesta va-
kuutusyhtiön takuumäärästä. Omaan pää-
omaan rinnastetaan tätä pykälää sovelletta-
essa vakuutusyhtiön ottama pääomalaina.  
 

 
 12 § 

Vakuutusyhtiön on toimitettava Vakuutus-
valvontavirastolle sen määräämänä aikana 
laskelma toimintapääomaa koskevien vaa-
timusten täyttämisestä. Vakuutusvalvontavi-
rasto antaa tarkemmat määräykset tämän 
laskelman laatimisesta. 

 
 

7 §  
Vakuutusyhtiön toimintapääoma, jälleen-

vakuutus ja muut yhtiön vakavaraisuuteen 
vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuute-
tut edut turvaavalla tavalla, ottaen huomi-
oon tuottojen ja kulujen todennäköinen 

13 §  
Vakuutusyhtiön toimintapääoma, jälleen-

vakuutus ja muut yhtiön vakavaraisuuteen 
vaikuttavat seikat on järjestettävä vakuute-
tut edut turvaavalla tavalla, ottaen huomi-
oon tuottojen ja kulujen todennäköinen 
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vaihtelu sekä arvioitavissa olevat muut epä-
varmuustekijät.  

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar-
kemmat määräykset 1 momentin soveltami-
sesta. 

vaihtelu sekä arvioitavissa olevat muut epä-
varmuustekijät.  

Tarkemmat säännökset 1 momentin sovel-
tamisesta annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella.  

 
 

8 §  
Tässä luvussa säädettyjä euromääriä voi-

daan asetuksella muuttaa yleisessä hinta-
tasossa tapahtunutta kehitystä vastaaviksi. 

14 §  
Tässä luvussa säädettyjä euromääriä voi-

daan sosiaali- ja terveysministeriön  asetuk-
sella tarkistaa Euroopan yhteisöjen tilasto-
toimiston (Eurostat) julkaiseman Euroopan 
kuluttajahintaindeksin muutosten perusteel-
la. Tarkistettu euromäärä pyöristetään 
ylöspäin lähimpään täyteen 100 000 eu-
roon. 

 
 

12 luku 

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa sekä 2 b §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 
luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyn vähim-
mäismäärän. Omaan pääomaan ei tällöin 
rinnasteta vakuutusyhtiön ottamaa pääoma-
lainaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa sekä 2 b §:n 2 mo-

mentissa tarkoitettu voitonjako on kielletty, 
jos vakuutusyhtiön oma pääoma alittaa 11 
luvun 11 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän. 
Omaan pääomaan ei tällöin rinnasteta va-
kuutusyhtiön ottamaa pääomalainaa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
14 luku 

Vakuutusyhtiön valvonta 

5 b §  
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-

pääoma on pienempi kuin 11 luvun 2 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäis-
määrä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka toi-
mintapääoma on pienempi kuin 11 luvun 4 
§:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, on viipymättä toimitettava sosi-
aali- ja terveysministeriön hyväksyttäväksi 
yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttä-
missuunnitelma.  

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-
pääoma on pienempi kuin 11 luvun 3 §:n 

14 luku 

Vakuutusyhtiön valvonta 

5 b §  
Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-

pääoma on pienempi kuin 11 luvun 7 §:n 
mukainen toimintapääoman vähimmäis-
määrä, tai henkivakuutusyhtiön, jonka toi-
mintapääoma on pienempi kuin 11 luvun 9 
§:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi yh-
tiön taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelma. 

Vahinkovakuutusyhtiön, jonka toiminta-
pääoma on pienempi kuin 11 luvun 8 §:n 
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mukainen takuumäärä, tai henkivakuutus-
yhtiön, jonka toimintapääoma on pienempi 
kuin 11 luvun 5 §:n mukainen takuumäärä, 
taikka vakuutusyhtiön, jonka oma pääoma 
ei täytä 11 luvun 6 §:n vähimmäisvaatimus-
ta, on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi lyhyen 
aikavälin rahoitussuunnitelma. 

mukainen takuumäärä, tai henkivakuutus-
yhtiön, jonka toimintapääoma on pienempi 
kuin 11 luvun 10 §:n mukainen takuumää-
rä, taikka vakuutusyhtiön, jonka oma pää-
oma ei täytä 11 luvun 11 §:n vähimmäis-
vaatimusta, on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi ly-
hyen aikavälin rahoitussuunnitelma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo vakuutusyhtiön vakuutuksenottajien tai 
vakuutettujen etujen olevan vaarassa, viras-
to voi vaatia yhtiötä toimittamaan viraston 
hyväksyttäväksi yhtiön taloudellisen ase-
man tervehdyttämissuunnitelman.  

Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunni-
telmaa Vakuutusvalvontavirasto voi  korot-
taa vakuutusyhtiön toimintapääoman vä-
himmäismäärävaatimusta sen varmistami-
seksi, että vakuutusyhtiö pystyy täyttämään 
toimintapääomavaatimukset tulevaisuudes-
sa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että 
11 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen toiminta-
pääomaan sisältyvien erien arvoa alenne-
taan 11 luvun 12 §:n mukaista laskelmaa 
laadittaessa erityisesti silloin, kun näiden 
erien markkina-arvossa on tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia tarkasteluajankohdan ja 
laadinta-ajankohdan välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää vakuutusyhtiötä luke-
masta 11 luvun 2 §:n 1 momentin 6 ja 8  
kohdissa tarkoitettuja eriä osaksi yhtiön 
toimintapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset tässä pykälässä tarkoite-
tuissa suunnitelmissa annettavista tiedoista. 

 

15 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

20 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-
vasti noudatettava, jos yhtiö, joka on asetet-
tu selvitystilaan sen johdosta, ettei se täytä 
11 luvun 3, 5 tai 6 §:n tai työeläkevakuu-

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-

vasti noudatettava, jos yhtiö, joka on asetet-
tu selvitystilaan sen johdosta, ettei se täytä 
11 luvun 8, 10 tai 11 §:n tai työeläkevakuu-
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tusyhtiöistä annetun lain 17 §:n mukaisia 
vaatimuksia, jälleen täyttää sanotut vaati-
mukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tusyhtiöistä annetun lain 17 §:n mukaisia 
vaatimuksia, jälleen täyttää sanotut vaati-
mukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

10 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 
mitä tämän lain 1 luvun 3 §:n 3 momentis-
sa, 4 §:n 1 ja 6 momentissa sekä 4 a §:n 1 ja 
3 momentissa, 2 luvun 1 a §:n 2 momentis-
sa, 2 §:n 1 ja 4—6 momentissa sekä 2 a ja 5 
a §:ssä, 9 luvun 5 §:ssä, 10 luvun 1 §:n 2 
momentissa, 2 §:n 4 momentissa, 3 §:n 3 
momentin 7 kohdassa, 4 momentissa sekä 5 
momentin 12 kohdassa, 3 a §:n 2–5 mo-
mentissa, 4 b §:n 1 momentin 2 kohdassa, 4 
c §:n 1 ja 2 momentissa, 5 §:n 2 momentis-
sa ja 14 §:ssä, 11 luvun 4 §:n 3 momentissa 
ja 7 §:n 2 momentissa, 13 luvun 4 §:ssä, 14 
luvun 3 §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 5 a §:n 1 
momentissa sekä 7 ja 8 §:ssä, 14 b luvun 5 
ja 6 §:ssä sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 
kohdassa, 6, 6 a, 6 b ja 7 §:ssä, 8 §:n 1 mo-
mentissa ja 9 §:n 2 momentissa säädetään 
sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asian-
omaisesta ministeriöstä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 

mitä tämän lain 1 luvun 3 §:n 3 momentis-
sa, 4 §:n 1 ja 6 momentissa sekä 4 a §:n 1 ja 
3 momentissa, 2 luvun 1 a §:n 2 momentis-
sa, 2 §:n 1 ja 4—6 momentissa sekä 2 a ja 5 
a §:ssä, 9 luvun 5 §:ssä, 10 luvun 1 §:n 2 
momentissa, 2 §:n 4 momentissa, 3 §:n 3 
momentin 7 kohdassa, 4 momentissa sekä 5 
momentin 12 kohdassa, 3 a §:n 2—5 mo-
mentissa, 4 b §:n 1 momentin 2 kohdassa, 4 
c §:n 1 ja 2 momentissa, 5 §:n 2 momentis-
sa ja 14 §:ssä, 13 luvun 4 §:ssä, 14 luvun 3 
§:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 5 a §:n 1 mo-
mentissa sekä 7 ja 8 §:ssä, 14 b luvun 5 ja 6 
§:ssä sekä 18 luvun 5 §:n 1 momentin 7 
kohdassa, 6, 6 a, 6 b ja 7 §:ssä, 8 §:n 1 mo-
mentissa ja 9 §:n 2 momentissa säädetään 
sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asian-
omaisesta ministeriöstä. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    
kuuta 200. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä 
tammikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin ti-
likausiin. 

Tällä lailla kumotaan vakuutusyhtiön 
toimintapääomaan luettavista eristä  24 
päivänä maaliskuuta 1995  annettu asetus 
(462/1995) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön 23 päivänä joulukuuta 1999 an-
tamissa määräyksissä, Dnro 60/02/1999, 
oleva määräys henkivakuutusyhtiön toimin-
tapääoman vähimmäismäärästä henkiva-
kuutusluokkiin 3 ja 6 sekä vahinkovakuutus-
luokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten, hen-
kivakuutusluokan 1 alakohdassa c tarkoitet-
tujen lisävakuutusten sekä jälleenvakuutuk-
sen osalta. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 11 luvun 
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7—11 §:ssä säädetään, vakuutusyhtiön ha-
kemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhtiö 
voi noudattaa tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita 11 luvun 2—6 §:n sään-
nöksiä 19 päivään maaliskuuta 2007 saak-
ka. Tämän jälkeen yhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin yhtiö voi noudattaa 
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
ta 11 luvun 2—6 §:n säännöksiä 19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
yhtiö on toimittanut 14 luvun 5 b §:n mu-
kaisen suunnitelman toimista, joihin yhtiö 
aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän 
lain mukaiseksi. 

Vakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin 11 luvun 4 §:ssä luetelluissa 
rajoituksissa käytetään toimintapääoman 
vähimmäismäärän sijasta 11 luvun 1 §:ssä 
määriteltyä toimintapääomaa 19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen 
vakuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutus-
valvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin 11 luvun 4 §:ssä luetelluissa 
rajoituksissa käytetään toimintapääoman 
vähimmäismäärän sijasta  11 luvun 1 §:ssä 
määriteltyä toimintapääomaa 19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
yhtiö on toimittanut 14 luvun 5 b §:n mu-
kaisen suunnitelman toimista, joihin yhtiö 
aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän 
lain mukaiseksi. 

Vahinkovakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin yhtiö voi olla noudat-
tamatta 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaati-
musta 19 päivään maaliskuuta 2007 saak-
ka. Tämän jälkeen vahinkovakuutusyhtiön 
hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhtiö 
voi olla noudattamatta 11 luvun 6 §:ssä 
mainittua vaatimusta 19 päivään maalis-
kuuta 2009 saakka, edellyttäen, että yhtiö 
on toimittanut 14 luvun 5 b §:n mukaisen 
suunnitelman toimista, joihin yhtiö aikoo 
ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän lain 
mukaiseksi. 

Henkivakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
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ja määräämin ehdoin yhtiö voi noudattaa 
11 luvun 6 §:ssä mainittua vaatimusta 19 
päivään maaliskuuta 2007 saakka sillä ta-
valla, että mainittu vaatimus koskee vain 
puolta yhtiön 11 luvun 10 §:ssä tarkoitetus-
ta takuumäärästä. Tämän jälkeen henkiva-
kuutusyhtiön hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin yhtiö voi noudattaa 11 luvun 6 
§:ssä mainittua vaatimusta 19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka sillä tavalla, että 
mainittu vaatimus koskee vain puolta yhtiön 
11 luvun 10 §:ssä tarkoitetusta takuumää-
rästä, edellyttäen, että yhtiö on toimittanut 
14 luvun 5 b §:n mukaisen suunnitelman 
toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä tilanteen 
saattamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

——— 
 

 

2. 

Laki 

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 1 §:n 4 

momentti ja 3 §:n 2 momentti,  2 luvun 5 §, 10 a luvun 1—3  ja 6 §, 11 luvun 3 §:n 1 moment-
ti ja 6 §:n 2 momentti, 12 luvun 6 b § sekä 13 luvun 2 §:n 1 momentti ja 20 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 1 §:n 4 momentti, 3 §:n 2 momentti, 11 luvun 3 §:n 1 mo-
mentti ja 6 §:n 2 momentti sekä 12 luvun 6 b §  laissa 340/2000, 2 luvun 5 § ja 10 a luvun 6 § 
laissa 1207/1998, 10 a luvun 1 § laissa 81/1999, 2 § laissa 483/1993 ja mainituissa laeissa 
1207/1998 ja 340/2000, 3 § mainituissa laeissa 483/1993 ja 1207/1998 sekä 13 luvun 2 §:n 1 
momentti ja 20 §:n 2 momentti mainitussa laissa 483/1993, sekä 

lisätään 10 a lukuun uusi 2 a ja 2 b §  seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetut vakuutusyhdistyk-
set ovat joko pieniä vakuutusyhdistyksiä, 
joiden vakuutusmaksutulo on    enintään    
1 000 00 euroa vuodessa, tai suuria vakuu-

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetut suuret vakuutus-

yhdistykset ovat yhdistyksiä, joiden vakuu-
tusmaksutulo ylittää 5 000 000 euroa vuo-
dessa tai jotka harjoittavat vastuuvakuutus-
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tusyhdistyksiä, joiden vakuutusmaksutulo 
ylittää mainitun määrän. Vakuutusvalvon-
tavirasto antaa tarkemmat määräykset tä-
män momentin soveltamisesta. 

ta muuten kuin liitännäisvakuutuksena tai 
vähintään puolet yhdistyksen maksutulosta 
tulee muilta kuin yhdistyksen jäseniltä. 
Muut vakuutusyhdistykset ovat tässä laissa 
tarkoitettuja pieniä vakuutusyhdistyksiä. 
Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä tämän momentin soveltami-
sesta. 
 

 
 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vakuutusyhdistyksen oma pääoma 
syntyneen tappion tai muun syyn takia ei 
enää täytä 2 luvun 5 §:n 3 momentissa tai 
10 a luvun 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia 
tai suuren vakuutusyhdistyksen toiminta-
pääoma on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä taikka jos selvitysti-
lassa tai konkurssissa olevan yhdistyksen 
omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen, 
vakuutusyhdistyksen osakkaille on viipy-
mättä määrättävä lisämaksu. Lisämaksun on 
oltava määrältään vähintään niin suuri kuin 
edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttämi-
seksi tarvitaan. Vakuutuksenottajaosakkaan 
vastuu yhdistyksen sitoumuksista on enin-
tään yhden vuoden vakuutusmaksujen mää-
rä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vakuutusyhdistyksen oma pääoma 

syntyneen tappion tai muun syyn takia ei 
enää täytä 10 a luvun 2 a §:n 2 momentissa 
tai 10 a luvun 4 §:ssä säädettyjä vaatimuk-
sia tai suuren vakuutusyhdistyksen toimin-
tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 3 
§:n mukainen takuumäärä taikka jos selvi-
tystilassa tai konkurssissa olevan yhdistyk-
sen omaisuus ei riitä velkojen maksami-
seen, vakuutusyhdistyksen osakkaille on 
viipymättä määrättävä lisämaksu. Lisämak-
sun on oltava määrältään vähintään niin 
suuri kuin edellä tarkoitettujen vaatimusten 
täyttämiseksi tarvitaan. Vakuutuksenottaja-
osakkaan vastuu yhdistyksen sitoumuksista 
on enintään yhden vuoden vakuutusmaksu-
jen määrä.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

2 luku  

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

5 §  
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman ja 

pohjarahaston (peruspääoma) tulee olla yh-
teensä vähintään 42 000 euroa. Perustetta-
van vakuutusyhdistyksen peruspääoma on 
maksettava rahana.  

Jos yhdistyksen toiminta käsittää henkilö-
vakuutuksen tai yhdistyksen toiminta-alue 
käsittää enemmän kuin 25 kuntaa, tulee pe-
ruspääoman olla vähintään 84 000 euroa.  

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pää-
oman on oltava vähintään 42 000 euroa li-
sättynä kuudella prosentilla yhdistyksen ti-
linpäätöksen mukaisesta vakuutusmaksujen 

2 luku 

Vakuutusyhdistyksen perustaminen 

5 §  
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman ja 

pohjarahaston (peruspääoma) tulee olla yh-
teensä vähintään 42 000 euroa. Perustetta-
van vakuutusyhdistyksen peruspääoma on 
maksettava rahana.  

Jos yhdistyksen toiminta käsittää henkilö-
vakuutuksen tai yhdistyksen toiminta-alue 
käsittää enemmän kuin 25 kuntaa, tulee pe-
ruspääoman olla vähintään 84 000 euroa.  
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keskimäärästä kolmen viimeksi kuluneen 
vuoden aikana. Suuria vakuutusyhdistyksiä 
koskevista pääomavaatimuksista säädetään 
10 a luvussa.  

Takuuosuudelle voidaan yhdistysjärjes-
tyksessä määrätä nimellisarvo. Jollei nimel-
lisarvoa ole määrätty, takuuosuudelle laske-
taan kirjanpidollinen vasta-arvo jakamalla 
takuupääoma takuuosuuksien lukumäärällä. 
Kirjanpidolliseen vasta-arvoon sovelletaan, 
mitä nimellisarvosta säädetään, jollei muu-
alla laissa toisin säädetä.  

Valtioneuvosto voi korottaa tässä pykä-
lässä mainittuja euromääriä vastaamaan 
yleisessä hintatasossa tapahtuneita muutok-
sia.  

 

 
 
 
 

Takuuosuudelle voidaan yhdistysjärjes-
tyksessä määrätä nimellisarvo. Jollei nimel-
lisarvoa ole määrätty, takuuosuudelle laske-
taan kirjanpidollinen vasta-arvo jakamalla 
takuupääoma takuuosuuksien lukumäärällä. 
Kirjanpidolliseen vasta-arvoon sovelletaan, 
mitä nimellisarvosta säädetään, jollei muu-
alla laissa toisin säädetä.  

Valtioneuvosto voi korottaa tässä pykä-
lässä mainittuja euromääriä vastaamaan 
yleisessä hintatasossa tapahtuneita muutok-
sia. 

 
10 a luku 

Toimintapääoma 

1 §  
Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla 

tarkoitetaan sitä määrää, jolla vakuutusyh-
distyksen varojen on katsottava ylittävän 
yhdistyksen velat ja muut niihin rinnastet-
tavat sitoumukset siten kuin siitä asetuksel-
la säädetään ja sen nojalla tarkemmin mää-
rätään. 

10 a luku 

Toimintapääoma 

1 §  
Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla 

tarkoitetaan sitä määrää, jolla yhdistyksen 
varojen on katsottava ylittävän yhdistyksen 
velat ja muut niihin rinnastettavat si-
toumukset, noudattaen soveltuvin osin mitä 
vakuutusyhtiölain 11 luvun  2—5 §:ssä sää-
detään vahinkovakuutusyhtiön toiminta-
pääomasta. 

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-
omasta on 3 §:n mukaista takuumäärää 
vastaavan määrän muodostuttava vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1 ja 3—7  koh-
dassa tarkoitetuista eristä, joista on vähen-
netty vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 §:ssä 
tarkoitetut erät. 

 
 

2 §  
Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-

oman vähimmäismäärä on 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti lasketuista määristä suurempi:  

1) Lasketaan 18 prosenttia viimeksi kulu-
neen tilikauden vakuutusmaksutulosta. Jos 
vakuutusmaksutulo on suurempi kuin 10 
000 000 euroa, lisäys sen ylittävältä osalta 
on kuitenkin 16 prosenttia. Näin saatu tulos 
kerrotaan luvulla, joka saadaan vertaamalla 
viimeksi kuluneen tilikauden omalle vas-
tuulle jäävää korvauskulua vastaavaan kor-

2 §  
Suureen vakuutusyhdistykseen sovelletaan 

mitä vakuutusyhtiölain 11 luvun 7 §:n 1—9 
momentissa, sekä 13 ja 14 §:ssä säädetään 
vahinkovakuutusyhtiöstä.  
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vauskuluun ennen jälleenvakuutuksenanta-
jien osuuden vähentämistä. Käytetty suhde-
luku ei saa olla pienempi kuin 0,5.  

2) Lasketaan 26 prosenttia kolmen vii-
meksi kuluneen tilikauden keskimääräisestä 
korvauskulusta. Jos keskimääräinen korva-
uskulu on suurempi kuin 7 000 000 euroa, 
lisäys sen ylittävältä osalta on kuitenkin 23 
prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan luvul-
la, joka saadaan kuten 1 kohdan kolman-
nessa virkkeessä säädetään. Käytettävä 
suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5.  

Jos vakuutukset ovat pääasiassa myrsky-, 
raesade- tai hallavakuutuksia, edellä 2 
kohdassa mainittu keskimääräinen korva-
uskulu lasketaan seitsemältä tilikaudelta.  

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset 1 ja 2 momentin soveltami-
sesta.  

Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-
oman on aina oltava vähintään 3 §:n 2 mo-
mentin mukaisen takuumäärän vähimmäis-
määrän suuruinen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapää-

oman on aina oltava vähintään 3 §:n 2 
momentin mukaisen takuumäärän vähim-
mäismäärän suuruinen.  
 

 
 2 a § 

Pienen vakuutusyhdistyksen toimintapää-
oman on oltava vähintään 84 000 euroa li-
sättynä 24 prosentilla yhdistyksen tilinpää-
töksen mukaisesta kolmen viimeksi kulu-
neen tilikauden vakuutusmaksutulojen kes-
kiarvosta. 

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pää-
oman on oltava vähintään puolet toiminta-
pääoman vähimmäismäärästä. 
 

 
 2 b § 

Vakuutusyhdistyksen on toimitettava Va-
kuutusvalvontavirastolle sen määräämänä 
aikana laskelma toimintapääomaa koskevi-
en vaatimusten täyttämisestä. Vakuutusval-
vontavirasto antaa tarkemmat määräykset 
tämän laskelman laatimisesta. 
 

 
3 §  

Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän 
muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n 1 ja 2 mo-
mentin mukaisesta toimintapääoman vä-
himmäismäärästä.  

3 §  
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän 

muodostaa yksi kolmasosa 2 §:n mukaisesta 
toimintapääoman vähimmäismäärästä.  
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Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
1) 300 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 

riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
10—13;  

 
 
 
2) 225 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 

riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
1—8, 16 tai 18; sekä  

3) 150 000 euroa, jos jokin vakuutetuista 
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 
9 tai 17.  

Jälleenvakuutustoiminta rinnastetaan va-
hinkovakuutusluokkaan 13. Jos vakuutus-
yhdistyksen vakuutustoiminta kattaa useita 
erilaisia riskejä tai vakuutusluokkia, ote-
taan huomioon vain korkeinta vähimmäis-
määrää edellyttävä riski tai vakuutusluok-
ka. 

Takuumäärän vähimmäismäärä on:  
1) 2 250 000 euroa, jos jokin vakuutetuis-

ta riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin 
10—15 tai tulevan jälleenvakuutuksen 
osuus on yli kymmenen prosenttia yhdistyk-
sen kokonaisvakuutusmaksutulosta tai vas-
tuuvelan kokonaismäärästä; 

2) 1 500 000 euroa muissa tapauksissa.  
 
 
 

 
 

6 §  
Valtioneuvosto voi muuttaa tässä luvussa 

säädettyjä euromääriä yleisessä hintatasossa 
tapahtunutta kehitystä vastaaviksi. 

6 §  
Tämän luvun 3 §:ssä säädettyjä euromää-

riä voidaan sosiaali- ja terveysministeriön  
asetuksella tarkistaa Euroopan yhteisöjen 
komission julkaiseman Euroopan kuluttaja-
hintaindeksin muutosten perusteella. Tar-
kistettu euromäärä voidaan pyöristää ylös-
päin lähimpään täyteen 100 000 euroon. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan muuttaa 2 a §:ssä mainittu euro-
määrä vastaamaan yleisessä hintatasossa 
tapahtuneita muutoksia. Tarkistettu euro-
määrä voidaan pyöristää ylöspäin lähim-
pään täyteen 1 000 euroon. 

 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksel-
lä, jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa 
annetuista äänistä, antaa voitosta käytettä-
väksi yleishyödylliseen tai siihen verratta-
vaan tarkoitukseen määriä, joilla 2 luvun 5 
§:n 3 momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä tar-
koitettuun omaan pääomaan verrattuna ei 
ole sanottavaa merkitystä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksel-

lä, jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa 
annetuista äänistä, antaa voitosta käytettä-
väksi yleishyödylliseen tai siihen verratta-
vaan tarkoitukseen määriä, joilla 10 a luvun 
2 a §:n 2 momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä 
tarkoitettuun omaan pääomaan verrattuna ei 
ole sanottavaa merkitystä. 
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6 § 
12 luku  

Vakuutusyhdistysten valvonta 

6 b §  
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toi-

mintapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 
2 §:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi 
yhdistyksen taloudellisen aseman terveh-
dyttämissuunnitelma. 

 
 
 
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toi-

mintapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 
3 §:n mukainen takuumäärä, tai vakuutus-
yhdistyksen, jonka oma pääoma ei täytä 2 
luvun 5 §:n 3 momentissa tai 10 a luvun 4 
§:ssä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, on 
viipymättä toimitettava Vakuutusvalvonta-
viraston hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin 
rahoitussuunnitelma. 

12 luku 

Vakuutusyhdistysten valvonta 

6 b §  
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toi-

mintapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 
2 §:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, ja pienen vakuutusyhdistyksen, 
jonka toimintapääoma on pienempi kuin 10 
a luvun 2 a §:n mukainen toimintapääoman 
vähimmäismäärä, on viipymättä toimitetta-
va Vakuutusvalvontaviraston hyväksyttä-
väksi yhdistyksen taloudellisen aseman ter-
vehdyttämissuunnitelma.  

Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toi-
mintapääoma on pienempi kuin 10 a luvun 
3 §:n mukainen takuumäärä, tai vakuutus-
yhdistyksen, jonka oma pääoma ei täytä 10 
a luvun 2 a §:n 2 momentissa tai 10 a luvun 
4 §:ssä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, 
on viipymättä toimitettava Vakuutusvalvon-
taviraston hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin 
rahoitussuunnitelma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo vakuutusyhdistyksen  vakuutuksenotta-
jien tai  vakuutettujen etujen olevan vaaras-
sa, virasto voi vaatia vakuutusyhdistystä 
toimittamaan viraston hyväksyttäväksi yh-
distyksen taloudellisen aseman tervehdyt-
tämissuunnitelman.  

Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunni-
telmaa Vakuutusvalvontavirasto voi korot-
taa vakuutusyhdistyksen toimintapääoman 
vähimmäismäärävaatimusta sen varmista-
miseksi, että yhdistys pystyy täyttämään 
toimintapääomavaatimukset tulevaisuudes-
sa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että  
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tettujen toimintapääomaan sisältyvien erien 
arvoa alennetaan 10 a luvun 2 b §:n mu-
kaista laskelmaa laadittaessa erityisesti sil-
loin, kun  näiden erien markkina-arvossa 
on tapahtunut merkittäviä muutoksia tar-
kasteluajankohdan ja laadinta-ajankohdan 
välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää yhdistystä lukemasta 
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vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 6 ja 8  
kohdassa tarkoitettuja eriä osaksi yhdistyk-
sen toimintapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset tässä pykälässä tarkoite-
tuissa suunnitelmissa annettavista tiedoista 

 
 

13 luku 

Selvitystila ja purkaminen 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että suuren vakuu-

tusyhdistyksen toimintapääoma on pienem-
pi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen takuu-
määrä taikka vakuutusyhdistyksen oma 
pääoma ei täytä 2 luvun 5 §:n 3 momentin 
tai 10 a luvun 4 §:n mukaista vähimmäis-
vaatimusta, hallituksen ja toimitusjohtajan 
on viivytyksettä laadittava tilinpäätös siltä 
ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty 
yhdistyskokouksessa, sekä annettava se ti-
lintarkastajille tarkastettavaksi. Tällöin on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä edellä 
säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastus-
kertomuksesta. Jos tilinpäätöksen aika kä-
sittää myös edellisen tilikauden, on tältä ti-
likaudelta annettava erillinen tilinpäätös. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 luku  

Selvitystila ja purkaminen 

2 § 
Jos on syytä otaksua, että suuren vakuu-

tusyhdistyksen toimintapääoma on pienem-
pi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen takuu-
määrä taikka vakuutusyhdistyksen oma 
pääoma ei täytä 10 a luvun 2 a §:n 2 mo-
mentin tai 10 a luvun 4 §:n mukaista vä-
himmäisvaatimusta, hallituksen ja toimitus-
johtajan on viivytyksettä laadittava tilinpää-
tös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole 
esitetty yhdistyskokouksessa, sekä annetta-
va se tilintarkastajille tarkastettavaksi. Täl-
löin on soveltuvin osin noudatettava, mitä 
edellä säädetään tilinpäätöksestä ja tilintar-
kastuskertomuksesta. Jos tilinpäätöksen ai-
ka käsittää myös edellisen tilikauden, on 
tältä tilikaudelta annettava erillinen tilinpää-
tös. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-
vasti noudatettava, jos  

1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvi-
tystilaan sen johdosta, että sen toimintapää-
oma on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä, tai  

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma 
on 2 luvun 5 §:n 3 momentin tai 10 a luvun 
4 §:n mukaista vähimmäisvaatimusta pie-
nempi,  

jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-

vasti noudatettava, jos  
1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvi-

tystilaan sen johdosta, että sen toimintapää-
oma on pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n 
mukainen takuumäärä, tai  

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma 
on 10 a luvun 2 a §:n 2 momentin tai 10 a 
luvun 4 §:n mukaista vähimmäisvaatimusta 
pienempi,  

jälleen täyttää sanotut vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    
kuuta 200. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä 
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tammikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin ti-
likausiin. 

Tällä lailla kumotaan vakuutusyhdistyk-
sen toimintapääomaan luettavista eristä 12 
päivänä maaliskuuta 1999 annettu asetus 
(314/1999) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Jos yhdistys tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleen lain 1 luvun 1 §:n 4 mo-
mentin mukaan on pieni vakuutusyhdistys, 
sen estämättä mitä säädetään tämän lain 10 
a luvussa, yhdistyksen hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin yhdistyksen toiminta-
pääomalle ei aseteta vaatimuksia ja  yhdis-
tys voi oman pääoman osalta noudattaa 
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollut-
ta2 luvun  5 §:n 3 momentin säännöstä  19 
päivään maaliskuuta 2007 saakka.  Tämän 
jälkeen yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin yhdistyksen toimintapääo-
malle ei aseteta vaatimuksia ja  yhdistys voi 
oman pääoman osalta noudattaa tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollutta 2 lu-
vun 5 §:n 3 momentin säännöstä 19 päi-
vään maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, 
että yhdistys on toimittanut 12 luvun 6 b §:n 
mukaisen suunnitelman toimista, joihin yh-
distys aikoo ryhtyä toimintapääoman saat-
tamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

Jos yhdistys tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleen  1 luvun 1 §:n 4 momentin 
mukaan on suuri vakuutusyhdistys, sen es-
tämättä mitä säädetään tämän lain 10 a lu-
vussa, yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin yhdistys voi noudattaa tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
10 a luvun 2—4 §:n säännöksiä 19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka.  Tämän jälkeen 
yhdistyksen hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin yhdistys voi noudattaa tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olleita 10 a 
luvun 2—4 §:n säännöksiä 19 päivään maa-
liskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että yh-
distys on toimittanut 12 luvun 6 b §:n mu-
kaisen suunnitelman toimista, joihin yhdis-
tys aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tä-
män lain mukaiseksi. 



 HE 161/2003 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  
   

 

53

Vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa käyte-
tään toimintapääoman vähimmäismäärän 
sijasta vakuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä 
määriteltyä toimintapääomaa  19 päivään 
maaliskuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen 
vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Va-
kuutusvalvontaviraston suostumuksella ja 
määräämin ehdoin vakuutusyhtiölain 11 lu-
vun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa käyte-
tään toimintapääoman vähimmäismäärän 
sijasta vakuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä 
määriteltyä toimintapääomaa  19 päivään 
maaliskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
yhdistys on toimittanut 12 luvun 6 b §:n 
mukaisen suunnitelman toimista, joihin yh-
distys aikoo ryhtyä tilanteen saattamiseksi 
tämän lain mukaiseksi. 

Suuren vakuutusyhdistyksen hakemukses-
ta ja Vakuutusvalvontaviraston suostumuk-
sella ja määräämin ehdoin yhdistys voi olla 
noudattamatta 10 a luvun 1 §:n 2 momen-
tissa mainittua vaatimusta 19 päivään maa-
liskuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen yhdis-
tyksen hakemuksesta ja Vakuutusvalvonta-
viraston suostumuksella ja määräämin eh-
doin yhdistys voi olla noudattamatta 10 a 
luvun 1 §:n 2 momentissa mainittua vaati-
musta 19 päivään maaliskuuta 2009 saak-
ka, edellyttäen, että yhdistys on toimittanut 
12 luvun 6 b §:n mukaisen suunnitelman 
toimista, joihin yhdistys aikoo ryhtyä tilan-
teen saattamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

——— 
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3. 

Laki 

ulkomaalaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan  ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 28 

§:n 1 momentti, 30 §:n 2 ja 3 momentti sekä 46 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 1 momentti laissa 1206/1998 sekä 30 §:n 2 ja 3 momentti ja  

46 § laissa 359/2002, sekä 
lisätään lakiin uusi 30 a § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

28 § 

Edustuston peruspääoma 

Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on ai-
na oltava yhtiön Suomessa harjoittamaa en-
sivakuutusliikettä varten Suomessa varoja 
vähintään: 

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutuslii-
kettä harjoitettaessa 2 400 000 euroa; sekä 

2) muuta vakuutusliikettä  harjoitettaessa 
1 200 000 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 §  

Edustuston peruspääoma 

 Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on 
aina oltava yhtiön Suomessa harjoittamaa 
ensivakuutusliikettä varten Suomessa varo-
ja vähintään:  

1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuu-
tusluokkiin 10—16 kuuluvaa vakuutuslii-
kettä harjoitettaessa 3 000 000 euroa; sekä  

2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa    
2 000 000 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
30 § 

Edustuston toimintapääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön 

Suomessa harjoittaman ensivakuutusliik-
keen perusteella määräytyvä toimintapää-
oman vähimmäismäärä lasketaan vakuutus-
yhtiölain (1062/79) 11 luvun 2 §:ssä sääde-
tyllä tavalla ja takuumäärä 11 luvun 3 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Takuumäärän vähim-
mäismäärä on kuitenkin puolet vakuutusyh-
tiölain 11 luvun 3 §:n 2 momentin 1—4 
kohdassa asetetuista vaatimuksista. 

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön 
Suomessa harjoittaman ensivakuutusliik-
keen perusteella määräytyvä toimintapää-
oman  vähimmäismäärä lasketaan vakuu-

— — — — — — — — — — — — — —  
Kolmannen  maan vahinkovakuutusyhti-

ön Suomessa harjoittaman ensivakuutus-
liikkeen perusteella määräytyvä toiminta-
pääoman vähimmäismäärä lasketaan vakuu-
tusyhtiölain (1062/1979) 11 luvun 7 §:ssä 
säädetyllä tavalla ja takuumäärä  vakuutus-
yhtiölain 11 luvun 8 §:ssä säädetyllä taval-
la. Takuumäärän vähimmäismäärä on kui-
tenkin puolet vakuutusyhtiölain 11 luvun 8 
§:n 2 momentissa asetetuista vaatimuksista. 

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön 
Suomessa harjoittaman ensivakuutusliik-
keen perusteella määräytyvä toimintapää-
oman  vähimmäismäärä lasketaan vakuu-
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tusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä säädetyllä ta-
valla ja takuumäärä 11 luvun 5 §:ssä sääde-
tyllä  tavalla. Takuumäärän vähimmäismää-
rä on kuitenkin puolet vakuutusyhtiölain 11 
luvun 5 §:n 2 momentissa asetetusta vaati-
muksesta. 

    

tusyhtiölain 11 luvun 9 §:ssä säädetyllä ta-
valla ja takuumäärä 11 luvun 10 §:ssä sää-
detyllä tavalla. Takuumäärän vähimmäis-
määrä on kuitenkin puolet vakuutusyhtiö-
lain 11 luvun 10 §:n 2 momentissa asetetus-
ta vaatimuksesta. 

 
  

30 a §  

Toimintapääomaa koskevan laskelman toi-
mittaminen Vakuutusvalvontavirastolle 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön on toi-
mitettava Vakuutusvalvontavirastolle sen 
määräämänä aikana laskelma toimintapää-
omaa koskevien vaatimusten täyttämisestä. 
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset tämän laskelman laatimisesta. 
 

 
 
 
 
 

46 §  

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitus-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen toimintapääoman vähimmäismäärä, yh-
tiön on viipymättä toimitettava Vakuutus-
valvontaviraston hyväksyttäväksi edustus-
ton taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä, yhtiön on viipymättä toi-
mitettava Vakuutusvalvontaviraston hyväk-
syttäväksi edustuston lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma. 

46 §  

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitus-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai  3 momentin mu-
kainen toimintapääoman vähimmäismäärä, 
yhtiön on viipymättä toimitettava Vakuu-
tusvalvontaviraston hyväksyttäväksi edus-
tuston taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä, yhtiön on viipymättä toi-
mitettava Vakuutusvalvontaviraston hyväk-
syttäväksi edustuston lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma. 

Jos Vakuutusvalvontavirasto muutoin kat-
soo kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston vakuutuksenottajien tai va-
kuutettujen etujen olevan vaarassa, virasto 
voi vaatia edustustoa toimittamaan viraston 
hyväksyttäväksi edustuston taloudellisen 
aseman tervehdyttämissuunnitelman.  
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Osana 1 ja 3 momentissa tarkoitettua ta-
loudellisen aseman tervehdyttämissuunni-
telmaa Vakuutusvalvontavirasto voi korot-
taa kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoman vähim-
mäismäärävaatimusta sen varmistamiseksi, 
että edustusto pystyy täyttämään toiminta-
pääomavaatimukset tulevaisuudessa. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vaatia, että 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tettujen toimintapääomaan sisältyvien erien 
arvoa alennetaan 30 a §:n mukaista las-
kelmaa laadittaessa erityisesti silloin, kun 
näiden erien markkina-arvossa on tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia tarkasteluajan-
kohdan ja laadinta-ajankohdan välillä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi joko osittain 
tai kokonaan kieltää kolmannen maan va-
kuutusyhtiön Suomen edustustoa lukemasta 
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1 momen-
tin 6 ja 8 kohdissa tarkoitettuja eriä osaksi 
edustuston toimintapääomaa. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset tässä pykälässä tarkoite-
tuissa suunnitelmissa annettavista tiedoista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    

kuuta 200 . Tätä lakia sovelletaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin 
tilikausiin. 

Sen estämättä mitä 30 §:ssä säädetään, 
ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen edus-
tuston hakemuksesta ja Vakuutusvalvonta-
viraston suostumuksella ja määräämin eh-
doin edustusto voi noudattaa tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 2—6 §:n säännöksiä 
19 päivään maaliskuuta 2007 saakka. Tä-
män jälkeen edustuston hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin yhtiön Suomen edus-
tusto voi noudattaa tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita vakuutusyhtiölain 11 
luvun 2—6 §:n säännöksiä 19 päivään maa-
liskuuta 2009 saakka, edellyttäen, että 
edustusto on toimittanut 46 §:n mukaisen 
suunnitelman toimista, joihin edustusto ai-
koo ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän 
lain mukaiseksi. 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomen edus-
tuston hakemuksesta ja Vakuutusvalvonta-
viraston suostumuksella ja määräämin eh-
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doin vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä 
luetelluissa rajoituksissa käytetään toimin-
tapääoman vähimmäismäärän sijasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä määritel-
tyä toimintapääomaa  19 päivään maalis-
kuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen edustus-
ton hakemuksesta ja Vakuutusvalvontavi-
raston suostumuksella ja määräämin eh-
doin vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä  
luetelluissa rajoituksissa käytetään toimin-
tapääoman vähimmäismäärän sijasta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 1 §:ssä määritel-
tyä toimintapääomaa  19 päivään maalis-
kuuta 2009 saakka, edellyttäen, että edus-
tusto on toimittanut 46 §:n mukaisen suun-
nitelman toimista, joihin edustusto aikoo 
ryhtyä tilanteen saattamiseksi tämän lain 
mukaiseksi. 

Ulkomaisen vahinkovakuutusyhtiön Suo-
men edustuston hakemuksesta ja Vakuutus-
valvontaviraston suostumuksella ja mää-
räämin ehdoin edustusto voi olla noudatta-
matta  vakuutusyhtiölain 11 luvun 6 §:ssä 
mainittua vaatimusta 19 päivään maalis-
kuuta 2007 saakka. Tämän jälkeen edustus-
ton hakemuksesta ja Vakuutusvalvontavi-
raston suostumuksella ja määräämin eh-
doin edustusto voi olla noudattamatta va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 6 §:ssä mainittua 
vaatimusta 19 päivään maaliskuuta 2009 
saakka, edellyttäen, että edustusto on toi-
mittanut 46 §:n mukaisen suunnitelman 
toimista, joihin edustusto aikoo ryhtyä ti-
lanteen saattamiseksi tämän lain mukaisek-
si. 

Ulkomaisen henkivakuutusyhtiön Suomen 
edustuston hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin edustusto voi noudattaa vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaa-
timusta 19 päivään maaliskuuta 2007 saak-
ka sillä tavalla, että mainittu vaatimus kos-
kee vain puolta edustuston 6 luvun 30 §:ssä 
tarkoitetusta takuumäärästä. Tämän jälkeen 
edustuston hakemuksesta ja Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella ja määrää-
min ehdoin edustusto voi noudattaa vakuu-
tusyhtiölain 11 luvun 6 §:ssä mainittua vaa-
timusta 19 päivään maaliskuuta 20009 
saakka sillä tavalla, että mainittu vaatimus 
koskee vain puolta edustuston 6luvun 30 
§:ssä tarkoitetusta takuumäärästä, edellyt-
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täen, että edustusto on toimittanut 7 luvun 
46 §:n mukaisen suunnitelman toimista, 
joihin edustusto aikoo ryhtyä tilanteen saat-
tamiseksi tämän lain mukaiseksi. 

——— 
 

 
 

4. 

Laki 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 §:n  3 

momentti, 16 ja 17 § sekä 33 b §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa 419/2003, 16 § ja 33 b §:n 2 momentti laissa 

83/1999 ja 17 § ja 640/1997, seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja 
4 a §:ää, 2 luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 
2 a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 5 §:n 
1 ja 5 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 a, 3, 
4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 1 ja 2 moment-
tia, 2 §:ää, 3 §:n 2—4 momenttia, 3 a §:ää, 
7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 3 a, 3 
b, 4 d ja 7 §:ää, 11 lukua, 12 luvun 1 §:n 2 
momenttia ja 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14 luvun 
1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 momenttia, 5 a 
§:n 2 momenttia ja 5 b ja 6 §:ää, 14 a luvun 
7 §:n 4 momenttia ja 8 §:ää, 16 luvun 13 
§:n 4 momenttia, 16 a luvun 9 §:n 4 mo-
menttia sekä 10 ja 13—15 §:ää, 16 b luvun 
4 §:n 3 momenttia eikä 18 luvun 9 §:n 2 
momenttia. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan 

sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja 
4 a §:ää, 2 luvun 2 §:n 1, 2 ja 5 momenttia, 
2 a §:ää, 4 §:n 1 momentin 3 kohtaa ja 5 §:n 
1 ja 5 momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 a, 3, 
4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n 1 ja 2 moment-
tia,       2 §:ää, 3 §:n 2—4 momenttia, 3 a 
§:ää, 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 
3 a, 3 b, 4 d ja 7 §:ää, 11 luvun 1 ja 6—14 
§:ää, 12 luvun 1 §:n 2 momenttia ja 4 ja 5 
§:ää, 13 lukua, 14 luvun 1 §:n 2 momenttia, 
4 §:n 2 momenttia, 5 a §:n 2 momenttia ja 5 
b ja 6 §:ää, 14 a luvun 7 §:n 4 momenttia ja 
8 §:ää, 16 luvun   13 §:n 4 momenttia, 16 a 
luvun 9 §:n 4 momenttia sekä 10 ja 13—15 
§:ää, 16 b luvun   4 §:n 3 momenttia eikä 18 
luvun 9 §:n           2 momenttia. 
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16 §  

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma.  

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääo-
malla tarkoitetaan sitä määrää, jolla työelä-
kevakuutusyhtiön varojen on katsottava 
ylittävän yhtiön velat ja muut niihin rinnas-
tettavat sitoumukset siten kuin siitä asetuk-
sella säädetään ja sen nojalla tarkemmin 
määrätään. Työeläkevakuutusyhtiön vas-
tuuvelasta vähennetään tällöin 14 §:n 2 
momentissa tarkoitettu osittamaton lisäva-
kuutusvastuu. 

16 §  

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma.  

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääo-
malla tarkoitetaan sitä määrää, jolla työelä-
kevakuutusyhtiön varojen on katsottava 
ylittävän yhtiön velat ja muut niihin rinnas-
tettavat sitoumukset siten kuin siitä sääde-
tään vakuutusyhtiölain 11 luvun 2—5 §:ssä. 
Tällöin työeläkevakuutusyhtiön  toiminta-
pääomaan luetaan ja vastuuvelasta vähenne-
tään 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu osit-
tamaton lisävakuutusvastuu.  

 
 
 

17 § 

 Vakavaraisuusraja ja toimintapääoman 
vähimmäismäärä. 

Työeläkevakuutusyhtiön toimintapää-
oman vähimmäismäärä on kaksi kolmas-
osaa vakavaraisuusrajasta, kuitenkin vähin-
tään kaksi prosenttia vakuutusyhtiön työn-
tekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen 
vastuuvelasta. Vakavaraisuusraja määritel-
lään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden 
vuoden toimintapääoman tarvetta ottaen 
huomioon sijoitusten jakautuminen eri 
omaisuuslajeihin. Vakavaraisuusrajan las-
kemisesta säädetään tarkemmin asetuksella.  

 
Työeläkevakuutusyhtiön takuumäärä on 

puolet 1 momentin mukaisesta toimintapää-
oman vähimmäismäärästä. Toimintapää-
omasta takuumäärää vastaavan määrän on 
muodostuttava asetuksella säädettävistä 
eristä. 

 
 
 
 
 
Työeläkevakuutusyhtiön oman pääoman 

on oltava vähintään kaksi prosenttia 2 mo-
mentin mukaisesta takuumäärästä. Asian-
omaisen ministeriön määräämin ehdoin 
omaan pääomaan rinnastetaan tätä pykälää 
sovellettaessa vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 
§:n 2 momentissa tarkoitettu pääomalaina. 

17 § 

 Vakavaraisuusraja ja toimintapääoman 
vähimmäismäärä. 

 Työeläkevakuutusyhtiön toimintapää-
oman vähimmäismäärä on kaksi kolmas-
osaa vakavaraisuusrajasta, kuitenkin vähin-
tään kaksi prosenttia vakuutusyhtiön työn-
tekijäin eläkelain mukaisen vakuutuksen 
vastuuvelasta. Vakavaraisuusraja määritel-
lään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden 
vuoden toimintapääoman tarvetta ottaen 
huomioon sijoitusten jakautuminen eri 
omaisuuslajeihin. Vakavaraisuusrajan las-
kemisesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  

Työeläkevakuutusyhtiön takuumäärä on 
puolet 1 momentin mukaisesta toimintapää-
oman vähimmäismäärästä. Työeläkevakuu-
tusyhtiön toimintapääomasta on takuumää-
rää vastaavan määrän muodostuttava va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 1 ja 3—5 
kohdassa tarkoitetuista eristä  ja tämän lain 
14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta ositta-
mattomasta lisävakuutusvastuusta, joista on 
vähennetty vakuutusyhtiölain 11 luvun 5 
§:ssä tarkoitetut erät. 

Työeläkevakuutusyhtiön oman pääoman 
on oltava vähintään kaksi prosenttia 2 mo-
mentin mukaisesta takuumäärästä. Sosiaali- 
ja terveysministeriön määräämin ehdoin 
omaan pääomaan rinnastetaan tätä pykälää 
sovellettaessa vakuutusyhtiölain 1 luvun 4 
§:n 2 momentissa tarkoitettu pääomalaina. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää, että joukkovelkakirjat ja 
vastaavat muut raha- ja pääomamarkkina-
välineet arvostetaan työeläkevakuutusva-
kuutusyhtiön toimintapääomassa niiden 
käyvästä arvosta poikkeavasti. 

 
 
 

33 b §  

Säännösten soveltaminen Vakuutusvalvon-
tavirastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 

mitä tämän lain 6 §:n 3 momentissa, 14 §:n 
2 momentissa, 15 §:n 2 momentissa, 17 §:n 
3 momentissa, 18 §:n 4 momentissa, 19 §:n 
2 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 23 §:n 
2 momentissa, 25 §:n 1 momentissa ja 27 
§:n 5 momentissa säädetään sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä tai asianomaisesta minis-
teriöstä. 

33 b §  

Säännösten soveltaminen Vakuutusvalvon-
tavirastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 

mitä tämän lain 6 §:n 3 momentissa, 14 §:n 
2 momentissa, 15 §:n 2 momentissa, 17 §:n 
3 ja 4 momentissa, 18 §:n 4 momentissa, 19 
§:n 2 momentissa, 21 §:n 2 momentissa, 23 
§:n 2 momentissa, 25 §:n 1 momentissa ja 
27 §:n 5 momentissa säädetään sosiaali- ja 
terveysministeriöstä tai asianomaisesta mi-
nisteriöstä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    

kuuta 200. Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä 
tammikuuta 2004 tai sen jälkeen alkaviin ti-
likausiin. 

Työeläkevakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin vakuutusyhtiölain 11 
luvun 4 §:ssä luetelluissa rajoituksissa käy-
tetään toimintapääoman vähimmäismäärän 
sijasta 7luvun 16 §:ssä määriteltyä toimin-
tapääomaa  19 päivään maaliskuuta 2007 
saakka. Tämän jälkeen työeläkevakuutusyh-
tiön hakemuksesta ja Vakuutusvalvontavi-
raston suostumuksella ja määräämin eh-
doin vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:ssä 
luetelluissa rajoituksissa käytetään toimin-
tapääoman vähimmäismäärän sijasta 7 lu-
vun 16 §:ssä määriteltyä toimintapääomaa  
19 päivään maaliskuuta 2009 saakka, edel-
lyttäen, että yhtiö on toimittanut  vakuutus-
yhtiölain 14 luvun 5 b §:n mukaisen suunni-
telman toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä ti-
lanteen saattamiseksi tämän lain mukaisek-
si. 

Työeläkevakuutusyhtiön hakemuksesta ja 
Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella 
ja määräämin ehdoin työeläkevakuutusyh-
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tiö voi olla noudattamatta tämän lain 7 lu-
vun 17 §:n 2 momentissa mainittua vaati-
musta 19 päivään maaliskuuta 2007 saak-
ka. Tämän jälkeen työeläkevakuutusyhtiön 
hakemuksesta ja Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella ja määräämin ehdoin yhtiö 
voi olla noudattamatta tämän lain 7 luvun 
17 §:n 2 momentissa mainittua vaatimusta 
19 päivään maaliskuuta 2009 saakka, edel-
lyttäen, että yhtiö on toimittanut vakuutus-
yhtiölain 14 luvun 5 b §:n mukaisen suunni-
telman toimista, joihin yhtiö aikoo ryhtyä ti-
lanteen saattamiseksi tämän lain mukaisek-
si. 

——— 
 

 


