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L a k i

N:o 1231

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun

1 a ja 5 b §, 6 luvun 3 a ja 9 §, 10 luvun 1 a—1 c, 2, 5, 5 a—5 c, 6 a, 7—9, 9 a, 9 c—9 e, 11
ja 12 §, 11 luvun 3 a §, 12 luvun 3 §, 13 luvun 7—10 §, 14 luvun 13 ja 14 § sekä 16 luvun
11 a §, 12 §:n 2 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 a § laissa 952/2000, 1 luvun 5 b §, 10 luvun 1 a—
1 c, 2, 5 c, 9, 9 c, 9 e, 11 ja 12 § laissa 1320/2004, 6 luvun 3 a § laissa 709/2004, 10 luvun 5,
7 ja 9 d § laissa 340/2000 ja mainitussa laissa 1320/2004, 10 luvun 5a, 5 b, 6 a, 8 ja 9 a §, 11
luvun 3 a §, 14 luvun 13 ja 14 § ja 16 luvun 11 a ja 13 § mainitussa laissa 340/2000, 12 luvun
3 § ja 16 luvun 12 §:n 2 momentti laissa 451/1995 sekä 13 luvun 7—10 § laissa 333/2004,

muutetaan 1 luvun 1, 2—4, 5 c, 5 d, 6 a, 6 b ja 8 §, 2 luvun 3 ja 10 §, 3 luvun 3 ja 4 §, 4
luvun 2, 3, 3 b ja 4 §, 5 luvun 1, 2 ja 4 §, 6 luvun 1—3, 4—7, 10—12, 14 ja 15 §, 7 luvun 1,
6—15, 17, 18 ja 20 §, 8 luvun 1, 2 ja 4 §, 9 luvun 1, 2, 4, 6 ja 7 §, 10 luvun 1, 3, 3 a, 3 b, 4 ja
6 §, 10 a luvun 1, 2, 2 a, 3 ja 5 §, 11 luvun 1, 2 ja 7 §, 12 luvun 5 ja 6 c §, 12 a luvun otsikon
suomenkielinen sanamuoto ja 1—3, 5, 6 ja 8 §, 13 luvun 6, 11, 16, 23, 24, 29 ja 30 §, 14 luvun
3, 4 ja 6 §, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 12 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 15 §
ja sen edellä oleva väliotsikko, 14 a luvun 1, 3 ja 9 §, 15 luvun 1, 3 ja 5—7 § sekä 16 luvun 3,
4 ja 6—10 §,
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sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 § osaksi laissa 483/1993, mainitussa laissa 451/1995 ja
laeissa 1207/1998 ja 417/2004, 2 § osaksi mainitussa laissa 451/1995, 3 § mainituissa laeissa
340/2000 ja 417/2004, 4 § laissa 365/2001, 1 luvun 5 c ja 5 d §, 2 luvun 10 §, 4 luvun 2, 3 ja
3 b §, 5 luvun 1, 2 ja 4 §, 6 luvun 2, 4, 10 ja 15 §, 7 luvun 17 ja 18 §, 8 luvun 1 §, 9 luvun 2
ja 7 §, 11 luvun 1 ja 7 §, 14 luvun 4 §, 11 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 § ja sen edellä oleva
väliotsikko, 15 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 14 a luvun 1 §, 15 luvun 1, 3 ja 6 § ja 16 luvun
3 § mainitussa laissa 340/2000, 1 luvun 6 a ja 6 b § ja 6 luvun 3 § mainitussa laissa 709/2004,
1 luvun 8 § laissa 487/2003, 2 luvun 3 § osaksi mainituissa laeissa 1207/1998, 340/2000 ja
365/2001, 3 luvun 3 §, 4 luvun 4 §, 6 luvun 1 ja 11 §, 7 luvun 1, 9, 11 ja 12 § ja 8 luvun 4 §
osaksi mainitussa laissa 340/2000, 7 luvun 8 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa
laissa 1320/2004, 8 luvun 2 §, 14 luvun 11 § ja 14 a luvun 9 § mainitussa laissa 340/2000 ja
laissa 896/2008, 9 luvun 1 ja 6 §, 14 luvun 3 § ja 14 a luvun 3 § mainitussa laissa 340/2000 ja
laissa 470/2007, 9 luvun 4 § viimeksi mainitussa laissa, 10 luvun 1 §, 12 luvun 5 § ja 14 luvun
6 § mainitussa laissa 1320/2004, 10 luvun 3 § osaksi mainituissa laeissa 451/1995, 340/2000 ja
1320/2004, 10 luvun 3 a § mainitussa laissa 451/1995, laissa 81/1999, mainitussa laissa
340/2000 ja laissa 381/2005, 10 luvun 3 b § viimeksi mainitussa laissa, 10 luvun 4 §
mainitussa laissa 81/1999, 10 luvun 6 § ja 11 luvun 2 § mainituissa laeissa 340/2000 ja
1320/2004, 10 a luvun 1, 2, 2 a ja 3 § mainitussa laissa 417/2004, 10 a luvun 5 § mainitussa
laissa 483/1993, 12 luvun 6 c § ja 16 luvun 7 § mainituissa laeissa 333/2004 ja 896/2008, 12 a
luvun otsikko ja 2 ja 3 § mainitussa laissa 952/2000, 12 a luvun 1 § viimeksi mainitussa laissa,
mainitussa laissa 709/2004 ja laissa 137/2007, 12 a luvun 5, 6 ja 8 § mainituissa laeissa
952/2000 ja 709/2004, 13 luvun 6, 11, 16, 23, 24, 29 ja 30 § mainitussa laissa 333/2004, 15
luvun 5 ja 7 § osaksi mainitussa laissa 470/2007, 16 luvun 8 § laissa 1525/2001 ja mainitussa
laissa 470/2007, 16 luvun 9 § mainituissa laeissa 340/2000, 333/2004 ja 1320/2004 sekä 16
luvun 10 § laeissa 638/2000 ja 52/2002 ja mainitussa laissa 896/2008 sekä

lisätään 1 lukuun uusi 6 c ja 6 d §, 6 lukuun uusi 8 a ja 8 b §, 7 lukuun uusi 1 a, 3 a, 12 a,
12 b ja 21 §, 9 lukuun uusi 2 a §, 10 lukuun uusi 3 c ja 3 d §, 10 a lukuun uusi 7—13 §, 12 a
lukuun uusi 6 a §, 14 lukuun uusi 4 a ja 4 b § ja 15 lukuun uusi 3 a ja 8 § seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Tätä lakia sovelletaan Suomen lain mu-

kaan rekisteröityyn vakuutusyhdistykseen.
Vakuutusyhdistys on osakkaiden keskinäi-

seen vastuuseen perustuva vakuutuslaitos,
jonka toiminta-alue käsittää enintään 40 kun-
taa yhtenäisellä alueella tai joka harjoittaa
ainoastaan kalastusvälineiden vakuutusta.

Jos suuri vakuutusyhdistys aikoo ryhtyä
harjoittamaan vakuutusliikettä 2 momentissa
säädettyä toiminta-aluetta suuremmalla alu-
eella tai Suomen valtion alueen ulkopuolella,
sen yhdistyskokouksen on tehtävä päätös yh-
distyksen muuttamisesta keskinäiseksi va-
kuutusyhtiöksi siten kuin 8 luvussa sääde-
tään.

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 vakuutusyh-
distykset ovat tässä laissa tarkoitettuja pieniä
vakuutusyhdistyksiä. Finanssivalvonta voi
antaa tarkempia määräyksiä siitä, milloin yh-
distys muuttuu suuresta vakuutusyhdistyk-
sestä pieneksi vakuutusyhdistykseksi tai
päinvastoin. Finanssivalvonta voi antaa tar-
kempia määräyksiä myös siitä, milloin yhdis-
tyksen on muissa tilanteissa kuin sulautumi-
sen tai vakuutuskannan luovuttamisen yhtey-
dessä viimeistään täytettävä suurelle yhdis-
tykselle säädetyt vaatimukset sen jälkeen,
kun yhdistys on muuttunut pienestä yhdistyk-
sestä suureksi yhdistykseksi.

Vakuutusyhdistyksiin, jotka harjoittavat
kalastusvälineiden vakuutusta, sovelletaan li-
säksi, mitä niistä kalastusvakuutusyhdistyk-
sistä annetussa laissa (331/1958) säädetään.
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Edellä 4 momentissa säädettyä euromäärää
voidaan muuttaa sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella yleisessä hintatasossa tapah-
tunutta kehitystä vastaavaksi.

2 §
Vakuutusyhdistyksen osakkaita ovat va-

kuutuksenottajat. Takuuosuudenomistajat
ovat myös vakuutusyhdistyksen osakkaita,
jollei yhdistysjärjestyksessä toisin määrätä.

Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,
ettei jälleenvakuutuksen ottaminen tuota
osakkuutta.

Vakuutusyhdistyksen takuuosuuden han-
kintaan sovelletaan, mitä vakuutusyhtiölain
(521/2008) 4 luvussa säädetään keskinäisen
vakuutusyhtiön takuuosuuden hankinnasta.

3 §
Vakuutusyhdistyksen osakkaat eivät vastaa

henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.
Vakuutusyhdistyksen vakuutuksenottajaosak-
kaat ovat kuitenkin lisämaksuvelvollisia va-
kuutusyhdistystä kohtaan siten kuin tässä py-
kälässä säädetään.

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
riitä velkojen maksamiseen, vakuutusyhdis-
tyksen vakuutuksenottajaosakkaille on viipy-
mättä määrättävä lisämaksu. Lisämaksun on
oltava määrältään vähintään niin suuri kuin
edellä tarkoitettujen vaatimusten täyttämi-
seksi tarvitaan, mutta kuitenkin enintään yhtä
suuri kuin vakuutuksenottajaosakkaan edel-
lisenä kalenterivuonna maksuunpantujen va-
kuutusmaksujen yhteismäärä. Vakuutuk-
senottajaosakkaalla tätä momenttia sovellet-
taessa tarkoitetaan sitä, joka oli yhdistyksen
osakkaana sen kalenterivuoden alussa, jonka
kuluessa lisämaksu määrättiin, jollei yhdis-
tysjärjestyksessä toisin määrätä.

Jollei osakas määräaikana suorita hänelle
määrättyä lisämaksua, se on viipymättä pan-
tava ulosottotoimin perittäväksi. Jollei lisä-
maksua saada osakkaalta perityksi, on puut-

tuva määrä, sikäli kuin sen periminen vielä
on tarpeen, jaettava toisten osakkaiden suori-
tettavaksi enintään heidän lisämaksuvelvolli-
suutensa määrään.

Lisämaksu viivästyskorkoineen saadaan
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten
kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetussa laissa (706/2007) säädetään.

4 §
Vakuutusyhdistys ei saa harjoittaa muuta

liikettä kuin yhdistysjärjestyksessä mainittua
vakuutusliikettä sekä 5 §:ssä määriteltyä va-
kuutusliikkeeseen liittyvää toimintaa (liitän-
näistoiminta).

Vakuutusyhdistyksen vakuutusliike saa kä-
sittää vain vakuutusluokista annetun lain
(526/2008) vahinkovakuutusluokkiin kuulu-
vaa toimintaa, ei kuitenkaan lakisääteistä va-
kuutusta, vahinkovakuutusluokkiin 14 ja 15
kuuluvaa vakuutusta eikä vakuutusta kym-
mentä vuotta pitemmäksi ajaksi.

Vakuutusyhdistyksen jälleenvakuutusliike
saa käsittää vain yhdistysjärjestyksessä mai-
nittujen vahinkovakuutusluokkien ja luokka-
ryhmien mukaisen ensivakuutuksen jälleen-
vakuutusta, ei kuitenkaan toisen vakuutusyh-
distyksen muuta jälleenvakuutusta kuin tä-
män vakuutusliikkeen edelleenvakuutusta.

Suuri vakuutusyhdistys saa kuitenkin jäl-
leenvakuuttaa kotimaasta tulevaa, yhdistys-
järjestyksen mukaista ensivakuutusta ja, jos
Finanssivalvonta katsoo, että yhdistyksellä
on siihen edellytykset, myös vastaavaa ulko-
maista ensivakuutusta.

5 c §
Vakuutusyhdistys saa ottaa luottoa ainoas-

taan:
1) välttämättömän maksuvalmiutensa hoi-

tamiseksi;
2) työntekijän eläkelaissa (395/2006) tar-

koitettujen perusteiden mukaisena takaisinlai-
nauksena;

3) 2 momentissa tarkoitettuna pääomalai-
nana; tai

4) liiketoimintaansa liittyvinä tavanomai-
sina tililuottoina ja muina niihin rinnastetta-
vina luottoina.

Vakuutusyhdistys voi ottaa lainan (pää-
omalaina), jonka:
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1) pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan
maksaa yhdistyksen purkautuessa ja konkurs-
sissa vain kaikkia muita velkoja huonom-
malla etuoikeudella;

2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja
korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhdistyk-
sen ja, jos yhdistys on emoyhdistys, sen kon-
sernin vapaan oman pääoman ja kaikkien
pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää
yhdistyksen viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpää-
tökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion
määrän; sekä

3) pääoman tai koron maksamisesta yhdis-
tys tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.

Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava 1
momentin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun lai-
nan ottamisesta Finanssivalvonnalle siten
kuin Finanssivalvonta tarkemmin määrää.

Mitä 1—3 momentissa säädetään vakuu-
tusyhdistyksen oikeudesta ottaa luottoa, so-
velletaan myös vakuutusyhdistyksen tytäryh-
teisönä olevaan palveluyritykseen. Tytäryh-
teisö saa kuitenkin ottaa luottoa emoyrityk-
senä olevalta vakuutusyhdistykseltä.

Finanssivalvonta voi 12 luvun 6 c §:ssä
tarkoitetuissa tapauksissa kieltää vakuutusyh-
distykseltä luotonoton.

Finanssivalvonta voi yksittäistapauksessa
vakuutusyhdistyksen hakemuksesta antaa lu-
van poiketa 1 momentin säännöksistä.

5 d §
Pääomalainalle maksettava korko tai muu

hyvitys vähentää viimeksi päättyneeltä tili-
kaudelta määrää, joka voidaan käyttää voi-
tonjakoon.

Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjal-
lisesti. Edellä 5 c §:n 2 momentin 1, 2 tai 3
kohdan vastainen lainaehtojen muutos ja 1
momentissa tarkoitettu vakuus on pätemätön.
Pääomalainan 5 c §:n 2 momentin vastaiseen
pääoman palauttamiseen, koron ja muun hy-
vityksen maksuun sekä 1 momentissa tarkoi-
tetun vakuuden antamiseen sovelletaan, mitä
laittomasta varojen jaosta säädetään 11 luvun
5 §:ssä ja 16 luvun 8 §:n 5 kohdassa.

Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen
oikeus yhdistyksen varoihin, jollei muuta ole
yhdistyksen ja pääomalainojen velkojien kes-
ken sovittu.

Yhdistyksen takuupääoman alentamisen ja
takaisinmaksun sekä yhdistyksen sulautumi-
sen yhteydessä pääomalainan velkojalle tule-
van määrän saa maksaa vasta, kun sanottu
toimenpide on rekisteröity.

6 a §
Tässä laissa tarkoitetaan palveluyrityksellä

yhteisöä, joka tuottaa vakuutusyhdistykselle
sen pääasialliseen toimintaan liittyviä palve-
luita. Lisäksi palveluyrityksellä tarkoitetaan
yhteisöä, joka pääasiallisena toimintanaan
tuottaa palveluja yhdelle tai useammalle va-
kuutusyhdistykselle omistamalla, hallitse-
malla tai hoitamalla kiinteistöjä. Palveluyri-
tykseen rinnastetaan vakuutusyhdistyksen ty-
täryhteisöinä olevat asunto- ja kiinteistöyhtei-
söt.

6 b §
Tässä laissa tarkoitetaan vakuutusomistus-

yhteisöllä emoyritystä, jonka pääasiallisena
toimintana on hankkia ja omistaa osuuksia
tytäryrityksistä, jotka ovat vakuutusyrityksiä
tai kolmannen maan vakuutusyrityksiä ja
joista vähintään yksi on tässä laissa tarkoi-
tettu vakuutusyhdistys. Vakuutusomistusyh-
teisönä ei kuitenkaan pidetä rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
(699/2004) soveltamisalan piiriin kuuluvaa
ryhmittymän omistusyhteisöä. Edellä tässä
pykälässä mainituilla yrityksillä tarkoitetaan
tämän lain 12 a luvun 1 §:ssä määriteltyä
emoyritystä, tytäryritystä, vakuutusyritystä,
ulkomaista jälleenvakuutusyritystä ja kol-
mannen maan vakuutusyritystä.

6 c §
ETA-valtiolla tarkoitetaan tässä laissa Eu-

roopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota.

6 d §
Vakuutusyhdistyksen johdon on huolelli-

sesti toimien edistettävä vakuutusyhdistyksen
etua.

8 §
Vakuutusyhdistyksen tulee varmistaa teh-

täviensä mahdollisimman häiriötön hoitami-
nen myös poikkeusoloissa osallistumalla va-
kuutusalan valmiussuunnitteluun ja valmiste-
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lemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa
toimintaa sekä muin toimenpitein. Finanssi-
valvonta voi myöntää poikkeuksia edellä
tässä pykälässä säädetystä velvollisuudesta,
jos se on perusteltua vakuutusyhdistyksen
koon, toiminnan laadun tai laajuuden taikka
muun erityisen syyn vuoksi.

Jos 1 momentista aiheutuvat tehtävät edel-
lyttävät sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi
poikkeavat tavanomaisena pidettävästä va-
kuutusyhdistyksen toiminnasta ja joista ai-
heutuu olennaisia lisäkustannuksia, tällaiset
kustannukset voidaan korvata huoltovarmuu-
den turvaamisesta annetussa laissa
(1390/1992) tarkoitetusta huoltovarmuusra-
hastosta.

2 luku

Vakuutusyhdistyksen perustaminen

3 §
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyk-

sessä on mainittava:
1) yhdistyksen toiminimi, johon tulee si-

sältyä sana ″vakuutusyhdistys″;
2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen

kunta;
3) yhdistyksen toiminta-alue ja ne vakuu-

tusluokat ja luokkaryhmät, jotka toiminta on
tarkoitettu käsittämään sekä yhdistyksen har-
joittama 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu liitännäis-
toiminta;

4) yhdistyksen takuupääoman ja pohjara-
haston määrä taikka, jos takuupääomaa voi-
daan yhdistysjärjestystä muuttamatta alentaa
tai korottaa, vähimmäispääoma ja enimmäis-
pääoma, jolloin vähimmäispääoman on ol-
tava vähintään yksi neljäsosa enimmäispää-
omasta, taikka, jos pohjarahastoa voidaan yh-
distysjärjestystä muuttamatta korottaa, rahas-
ton määrä ja enimmäismäärä;

5) takuuosuuksien nimellisarvo tai, jollei
takuuosuuksilla ole nimellisarvoa, takuu-
osuuksien lukumäärä tai vähimmäis- ja enim-
mäismäärä;

6) mitä on määrätty takuupääoman korosta
ja sen takaisinmaksamisesta;

7) vakuutuksenottajaosakkaan lisämaksu-
velvollisuus vakuutusyhdistystä kohtaan;

8) hallituksen jäsenten ja mahdollisten va-
rajäsenten toimikausi;

9) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
toimikausi; sekä

10) miten jäljelle jäävä omaisuus on yhdis-
tyksen purkautuessa jaettava.

Jos vakuutusyhdistys aikoo käyttää toimi-
nimeään myös toisella kotimaisella kielellä,
on kumpikin toiminimen ilmaisu mainittava
yhdistysjärjestyksessä.

Jos takuupääoma on jaettu takuuosuuksiin,
tulee takuuosuuksien olla samanmääräisiä.

Jos 1 momentin säännöksistä ei muuta
johdu, yhdistysjärjestykseen ei saa ottaa va-
kuutussuhdetta koskevia määräyksiä.

10 §
Vakuutusyhdistys on kolmen kuukauden

kuluessa perustamispäätöksen tekemisestä il-
moitettava rekisteröitäväksi. Rekisteröinnistä
säädetään kaupparekisterilaissa (129/1979).
Takuupääomana rekisteröidään merkittyjen ja
merkitsijöille annettujen takuuosuuksien yh-
teenlaskettu nimellisarvo vähennettynä
9 a §:n mukaan mitätöityjen takuuosuuksien
yhteenlasketulla nimellisarvolla. Jos takuu-
osuuksilla ei ole nimellisarvoa, rekisteröitä-
vää takuupääomaa laskettaessa käytetään ni-
mellisarvon sijasta 2 §:n 2 momentin 3 koh-
dan mukaan takuupääomaan merkittävää
määrää. Lisäksi rekisteröidään pohjarahaston
määrä.

Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä:
1) selvitys siitä, että yhdistysjärjestys on

vahvistettu;
2) vakuutusyhdistyksen hallituksen jäsen-

ten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että
yhdistyksen perustamisessa on noudatettu tä-
män lain säännöksiä sekä että takuuosuuk-
sista maksettu määrä ja pohjarahasto on yh-
distyksen omistuksessa ja hallinnassa;

3) tilintarkastajien todistus siitä, että tämän
lain säännöksiä takuupääoman ja pohjarahas-
ton maksamisesta on noudatettu.

3 luku

Takuupääoma

3 §
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,

että takuuosuudenomistajalla, yhdistyksellä
tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa
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muulta omistajalta kuin yhdistykseltä toiselle
siirtyvä takuuosuus. Lunastuslausekkeessa on
määrättävä, keillä on lunastusoikeus ja miten
useiden lunastukseen oikeutettujen keskinäi-
nen etuoikeus määräytyy.

Jollei yhdistysjärjestyksessä määrätä toi-
sin:

1) lunastusoikeus koskee kaikenlaisia
saantoja;

2) saman saannon kohteena olevat takuu-
osuudet on kaikki lunastettava;

3) lunastushinta on takuuosuuden käypä
hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun
selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hin-
taa;

4) hallituksen on ilmoitettava takuuosuu-
den siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunas-
taa takuuosuus, kirjallisesti tai siten kuin
kutsu yhdistyskokoukseen toimitetaan kuu-
kauden kuluessa siitä, kun takuuosuuden siir-
tymisestä on ilmoitettu hallitukselle;

5) lunastusvaatimus on esitettävä yhdistyk-
selle tai yhdistyksen käyttäessä lunastusoike-
uttaan takuuosuuden saajalle kahden kuukau-
den kuluessa siitä, kun takuuosuuden siirty-
misestä on ilmoitettu hallitukselle; sekä

6) lunastushinta on suoritettava kuukauden
kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan
päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole
kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvista-
misesta.

Edellä 2 momentin 4—6 kohdassa tarkoi-
tettuja määräaikoja ei voida yhdistysjärjes-
tyksessä pidentää.

Ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö
lunastusoikeutta, ei sillä, jolle takuuosuus on
siirtynyt, ole yhdistyksessä muuta takuuosuu-
teen perustuvaa oikeutta kuin oikeus varoja
jaettaessa ja etuoikeus takuuosuusannissa.
Takuuosuusannista johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet siirtyvät sille, joka käyttää lunas-
tusoikeuttaan.

Yhdistys voi lunastaa takuuosuuden vain
varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon.
Lunastuspäätös tehdään yhdistyskokouksessa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Pää-
tösehdotuksessa ja päätöksessä on mainittava
lunastettavien takuuosuuksien lunastushinta
ja maksuaika. Muilta osin lunastuspäätökseen
sovelletaan, mitä 5 luvun 1 §:n 3—5 momen-
tissa säädetään takuupääoman alentamista

koskevasta päätöksestä. Lunastettu takuu-
osuus on mitätöitävä tai luovutettava edel-
leen. Takuuosuuden mitätöimiseen sovelle-
taan 5 luvun 3 ja 6 §:n säännöksiä. Takuu-
osuuden edelleen luovuttamisesta säädetään
5 a luvun 4 §:ssä.

4 §
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,

että takuuosuuden hankkimiseen luovutustoi-
min vaaditaan yhdistyksen suostumus. Sellai-
nen määräys ei kuitenkaan koske takuu-
osuutta, joka on hankittu pakkohuutokau-
passa tai konkurssipesästä.

Suostumuksen antamisesta päättää hallitus,
jollei yhdistysjärjestyksestä muuta johdu.
Yhdistysjärjestykseen voidaan ottaa mää-
räyksiä suostumuksen antamisen edellytyk-
sistä. Jos samalla saannolla on hankittu useita
takuuosuuksia, kysymys suostumuksen anta-
misesta on ratkaistava niiden kaikkien osalta
samalla tavoin, jollei yhdistysjärjestyksessä
määrätä toisin.

Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei
ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumi-
sesta yhdistykselle tai yhdistysjärjestyksessä
määrätyssä lyhyemmässä ajassa, suostumus
katsotaan annetuksi.

Ennen suostumuksen antamista luovutuk-
sensaajalla ei ole yhdistyksessä muuta takuu-
osuuteen perustuvaa oikeutta kuin oikeus va-
roja jaettaessa ja etuoikeus takuuosuusan-
nissa. Etuoikeuden nojalla saatu takuuosuus
ei ilman yhdistyksen suostumusta tuota tätä
parempaa oikeutta.

4 luku

Takuupääoman korottaminen

2 §
Takuupääomaa korotettaessa vain vakuu-

tusyhdistyksen takuuosuudenomistajalla on
etuoikeus uusiin takuuosuuksiin (merkintä-
etuoikeus), jollei yhdistysjärjestyksessä toisin
määrätä.

Uusmerkinnässä yhdistyskokous voi päät-
tää poiketa merkintäetuoikeudesta, jos poik-
keamiseen on yhdistyksen kannalta painava
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taloudellinen syy. Päätös on pätevä vain, jos
sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vä-
hintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Merkintäetuoikeuden käyttämiselle vara-
tun määräajan on oltava vähintään kaksi viik-
koa merkintäajan alkamisesta.

3 §
Hallituksen ehdotuksessa uusmerkintää

koskevaksi päätökseksi on oltava 4 §:n 1
momentissa mainittujen tietojen lisäksi ne pe-
rusteet, joiden mukaan merkintähinta määri-
tetään. Jos ehdotetaan poikkeamista merkin-
täetuoikeudesta, on lisäksi esitettävä selvitys
sen syistä. Jos poikkeamista ehdotetaan va-
kuutusyhtiölain 8 luvun 11 §:n 2 momentissa
tarkoitetun yhdistyksen lähipiiriin kuuluvan
hyväksi, ehdotuksessa on myös selostettava,
kuinka suuren osan hän omistaa yhdistyksen
takuupääomasta ja kuinka suuri osa hänellä
on yhdistyksen kaikkien takuuosuuksien tuot-
tamasta äänimäärästä ennen uusmerkintää ja
sen jälkeen, jos hän merkitsee kaikki hänelle
tarjotut takuuosuudet ja uusmerkintä muu-
toinkin merkitään kokonaan.

3 b §
Kokouskutsussa on esitettävä 3 §:ssä tar-

koitetun ehdotuksen pääasiallinen sisältö ja
mainittava, miten merkintäetuoikeuden halti-
jan on meneteltävä käyttääkseen oikeuttaan.

Ehdotus liitteineen on pidettävä osakkai-
den ja takuuosuudenomistajien nähtävänä yh-
distyksen päätoimipaikassa vähintään viikon
ajan ennen yhdistyskokousta ja viivytyksettä
lähetettävä osakkaalle tai takuuosuudenomis-
tajalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava näh-
täväksi yhdistyskokouksessa.

4 §
Takuupääoman korottamista koskevassa

päätöksessä on mainittava:
1) määrä, jolla takuupääomaa korotetaan

(korottamismäärä);
2) minkä lajisia uudet takuuosuudet ovat,

jos vakuutusyhdistyksessä on tai voi olla eri-
lajisia takuuosuuksia;

3) merkintäetuoikeuden haltijalle tuleva
etuoikeus takuuosuuksien merkitsemiseen
taikka kenellä muutoin on oikeus merkitä
takuuosuuksia;

4) takuuosuusmerkinnän aika sekä se lyhy-
empi aika, vähintään kuukausi merkintäajan
alkamisesta, jonka kuluessa merkintäetuoi-
keuden haltija voi käyttää etuoikeuttaan;

5) takuuosuuden nimellisarvo ja takuu-
osuudesta maksettava määrä;

6) aika, jonka kuluessa takuuosuudet on
maksettava; sekä

7) peruste, jonka mukaan tarjotaan merkit-
täviksi ne takuuosuudet, joiden osalta etuoi-
keutta ei ole määräajassa käytetty, sekä pe-
ruste, jonka mukaan ylimerkinnän tapahtu-
essa annetaan ne takuuosuudet, joita ei ole
merkitty etuoikeuksin, jollei hallitukselle an-
neta oikeutta päättää näistä seikoista.

Jos 3 luvun 1 §:n 2 momentin, 3 tai 4 §:n
taikka 5 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen
määräys koskee uusia takuuosuuksia taikka
uusille takuuosuudenomistajille voidaan yh-
distysjärjestyksen mukaan asettaa velvolli-
suus suorittaa erityisiä maksuja yhdistykselle,
korottamispäätöksessä on mainittava siitä.

Jos korottamispäätös sisällöltään poikkeaa
siitä, mitä kokouskutsussa on mainittu, mer-
kintäetuoikeuden haltijalle on viivytyksettä
ilmoitettava päätöksestä siten kuin kutsu yh-
distyskokoukseen toimitetaan. Samalla on il-
moitettava, kuinka merkintäetuoikeuden hal-
tijan on meneteltävä, jos hän haluaa käyttää
etuoikeuttaan. Merkintäaika ei ala kulua en-
nen ilmoitusta.

5 luku

Takuupääoman alentaminen ja
takaisinmaksu

1 §
Vakuutusyhdistyksen takuupääomaa saa-

daan alentaa ainoastaan:
1) sellaisen vahvistetun taseen mukaisen

tappion välittömäksi peittämiseksi, johon va-
paa oma pääoma ja vararahasto eivät riitä;

2) vakuutusyhdistyksellä tai sen tytäryhtei-
söllä olevien yhdistyksen takuuosuuksien mi-
tätöimiseksi.

Takuupääoman alentamisesta päättää yh-
distyskokous. Päätöstä ei saa tehdä ennen
vakuutusyhdistyksen rekisteröimistä. Päätös
on pätevä vain, jos sitä ovat kannattaneet
osakkaat, joilla on vähintään kaksi kolmas-
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osaa annetuista äänistä. Jos takuupääomaa
ehdotetaan alennettavaksi muulla tavoin kuin
takuuosuuksien omistajien omistusten suh-
teessa, vaaditaan lisäksi niiden takuuosuu-
denomistajien suostumus, joita päätös kos-
kee.

Takuupääoman alentamista koskevassa
päätöksessä on mainittava:

1) takuupääoman alentamisen tarkoitus;
2) takuuosuuslajeittain takuupääoman

alentamismäärä;
3) alentamisen vaikutus yhdistyksen

omaan pääomaan;
4) missä järjestyksessä takuuosuuksia mi-

tätöidään.
Päätösehdotuksessa on oltava 3 momentin

mukaan mainittavat tiedot. Jos takuupääomaa
ehdotetaan alennettavaksi muulla tavoin kuin
takuuosuuksien omistajien omistusten suh-
teessa, päätösehdotuksessa on esitettävä syyt
siihen, annettava selvitys alentamisen vaiku-
tuksesta takuuosuuksien omistuksen ja ääni-
vallan jakautumiseen yhdistyksessä sekä se-
lostettava, kuinka suuren osan vakuutusyhtiö-
lain 8 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun lähipiiriin kuuluva omistaa yhdistyksen
takuupääomasta ja kuinka suuri osa hänellä
on takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä
ennen takuupääoman alentamista ja sen jäl-
keen. Jos takuupääomaa alennetaan muutoin
kuin takuuosuudenomistajien omistusten suh-
teessa, päätösehdotukseen on liitettävä tilin-
tarkastajien lausunto ehdotuksessa maini-
tuista alentamisen syistä. Päätösehdotuksen
liitteisiin sovelletaan muutoin 4 luvun 3 a §:n
1 ja 2 momenttia.

Kokouskutsuun, päätösehdotuksen nähtä-
vänäpitoon ja takuuosuudenomistajalle tehtä-
vään ilmoitukseen sovelletaan 4 luvun
3 b §:ää ja 4 §:n 3 momenttia.

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
vakuutusyhdistyksen takuupääoman alenta-
miseen ja takuupääoman takaisinmaksuun so-
velletaan, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 14
luvun 2 §:n 2 momentissa ja 3—7 §:ssä sää-
detään osakeyhtiön osakepääoman käyttämi-
sestä sellaisen tappion välittömään kattami-
seen, johon oma pääoma ei riitä. Mitä maini-
tuissa osakeyhtiölain säännöksissä säädetään
velkojista, sovelletaan vakuutusyhdistyksessä
muihin velkojiin kuin vakuutusvelkojiin.

2 §
Jos muilla velkojilla kuin vakuutusvelko-

jilla on osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n 2 mo-
mentin tarkoittamassa tilanteessa oikeus vas-
tustaa vakuutusyhdistyksen vapaan oman
pääoman jakamista takuuosuuden omistajille,
yhdistyksen on haettava ennen jakopäätöksen
tekemistä Finanssivalvonnan suostumus va-
paan oman pääoman jakamiseen.

Finanssivalvonnan on annettava suostu-
muksensa 1 momentissa tarkoitettuun hake-
mukseen, jollei vapaan pääoman jakaminen
takuuosuuden omistajille vaaranna vakuutet-
tuja etuja. Finanssivalvonnan suostumuksen
antamiseen sovelletaan lisäksi 14 luvun
11 §:n 2 momenttia ja 15 §:n 1 momenttia.
Finanssivalvonnalla on oikeus liittää suostu-
muksen antamiseen vakuutettujen etujen tur-
vaamiseksi tarvittavat ehdot.

4 §
Osakeyhtiölain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettu

kuukauden määräaika lasketaan siitä, kun Fi-
nanssivalvonta on antanut tämän luvun 2 §:n
2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa
vakuutusyhdistyksen vapaan oman pääoman
jakamiseen ja kun Finanssivalvonta on vah-
vistanut tämän luvun 3 §:ssä tarkoitetun yh-
distysjärjestyksen muuttamisen. Osakeyhtiö-
lain 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun rekisterivi-
ranomaiselle tehtävään hakemukseen on lii-
tettävä selvitys Finanssivalvonnan antamasta
suostumuksesta ja yhdistysjärjestyksen vah-
vistamisesta.

Vakuutusyhdistyksen on viimeistään osa-
keyhtiölain 14 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna
määräpäivänä esitettävä rekisteriviranomai-
selle selvitys siitä, että Finanssivalvonnan an-
tama suostumus on saanut lainvoiman. Jos
Finanssivalvonnan suostumus ei ole saanut
lainvoimaa viimeistään edellä tarkoitettuna
määräpäivänä, rekisteriviranomaisen on ly-
kättävä käsittelyä, kunnes suostumus on lain-
voimainen.

Vakuutusyhdistyksen vapaan oman pää-
oman jako voidaan toteuttaa, kun alentami-
nen tai vapaan oman pääoman jakaminen on
rekisteröity osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n
edellyttämällä tavalla.
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6 luku

Vakuutusyhdistyksen johto

1 §
Vakuutusyhdistyksellä tulee olla hallitus,

johon kuuluu vähintään kolme ja enintään
viisi jäsentä. Yhdistysjärjestyksessä voidaan
kuitenkin määrätä, että jäseniä on enemmän
kuin viisi. Hallituksessa voi lisäksi olla enin-
tään yhtä monta varajäsentä kuin on jäseniä.

Hallituksen valitsee yhdistyskokous. Hal-
lintoneuvoston oikeudesta valita hallitus sää-
detään 10 §:n 4 momentissa.

Hallituksen jäsenen toimikausi on määrät-
tävä yhdistysjärjestyksessä. Toimikauden tu-
lee päättyä viimeistään neljäntenä valinnan
jälkeisenä tilikautena, joko uuden valinnan
toimittavan yhdistyskokouksen tai tilikauden
päättyessä.

Mitä tässä laissa säädetään hallituksen jä-
senestä, sovelletaan myös varajäseneen.

2 §
Vakuutusyhdistyksellä on oltava toimitus-

johtaja. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.
Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtä-

västään. Eroaminen tule voimaan aikaisin-
taan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle.

Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtä-
västään. Erottaminen tulee voimaan välittö-
mästi, jollei hallitus päätä myöhemmästä
ajankohdasta.

Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta-
jasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa.

3 §
Hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana

ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai
se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toi-
mintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on
konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuk-
sesta kelpoisuuteen säädetään liiketoiminta-
kiellosta annetussa laissa (1059/1985).

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenistä ja
toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Finanssivalvonta
myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus voidaan
myöntää, jos se ei vaaranna vakuutusyhdis-
tyksen tehokasta valvontaa eikä vakuutusyh-

distyksen hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.

Vakuutusyhdistyksen hallituksen ja toimi-
tusjohtajan tulee johtaa vakuutusyhdistystä
ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa
koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituk-
sen jäsenten ja toimitusjohtajan on oltava hy-
vämaineisia, ja heillä on oltava tehtävän hoi-
tamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja
kokemus. Lisäksi toimitusjohtajalla ja halli-
tuksella on oltava sellainen yleinen vakuutus-
toiminnan tuntemus, joka vakuutusyhdistyk-
sen toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen
on tarpeen.

Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava yh-
distyksen johdossa tapahtuneista muutoksista
viipymättä Finanssivalvonnalle. Ilmoituk-
sessa on esitettävä selvitys siitä, että hallituk-
sen jäsenet ja toimitusjohtaja täyttävät 1—3
momentin mukaiset vaatimukset.

Mitä 1, 3 ja 4 momentissa säädetään va-
kuutusyhdistyksen hallituksen jäsenestä, so-
velletaan vastaavasti vakuutusomistusyhtei-
söön.

Finanssivalvonta antaa tarkemmat mää-
räykset 4 momentissa tarkoitetuista selvityk-
sistä.

4 §
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään

ennen toimikauden päättymistä. Eroamisesta
on ilmoitettava hallitukselle ja, jos eroavan
jäsenen on valinnut hallintoneuvosto, myös
tälle. Eroilmoitus on päivättävä ja allekirjoi-
tettava. Hallituksen jäsenen voi ennen toimi-
kauden päättymistä erottaa tehtävästään se,
joka on hänet valinnut. Jos hallituksen jäse-
nen on valinnut hallintoneuvosto ja yhdistys-
järjestystä muutetaan siten, että vakuutusyh-
distyksellä ei ole enää hallintoneuvostoa, jä-
senen erottaa yhdistyskokous.

Eroavan jäsenen eroaminen tulee voimaan
aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallituk-
selle. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy
erottamisesta päättävän yhdistyskokouksen
päättyessä, jollei yhdistyskokous päätä
muusta ajankohdasta. Hallintoneuvoston
erottaman jäsenen toimikausi päättyy välittö-
mästi, jollei erottamisen yhteydestä käy
muuta ilmi.
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Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kes-
ken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen
jäsen menettää 3 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu-
tensa tehtävään, jäsenen tilalle tulee varajä-
sen sen mukaan kuin yhdistysjärjestyksessä
määrätään tai varajäsentä valittaessa on pää-
tetty. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen mui-
den jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi
jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Jos valinta kuuluu yhdistyskokoukselle ja
hallitus jäljellä olevine jäsenineen ja varajä-
senineen on päätösvaltainen, valinta voi ta-
pahtua seuraavassa yhdistyskokouksessa.

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan
syytä olettaa, että yhdistyksellä ei enää ole
muita hallituksen jäseniä, hän on velvollinen
tekemään Finanssivalvonnalle hakemuksen
yhdistyskokouksen kutsumiseksi koolle valit-
semaan uutta hallitusta.

Jollei vakuutusyhdistyksellä ole kauppare-
kisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta,
Finanssivalvonnan tulee kutsua yhdistysko-
kous tai, jos hallitus on hallintoneuvoston
valittava, tämä valitsemaan hallitusta. Jollei
yhdistyksellä ole kaupparekisteriin merkittyä
toimitusjohtajaa, Finanssivalvonnan tulee
kutsua hallitus valitsemaan toimitusjohtaja.
Jollei hallitusta tai toimitusjohtajaa valita
taikka tätä ei viipymättä ilmoiteta kauppare-
kisteriin, Finanssivalvonnan tulee määrätä
yksi tai useampi toimitsija hoitamaan yhdis-
tyksen asioita, kunnes hallitus tai toimitus-
johtaja on valittu ja merkitty rekisteriin.

Hakemuksen 4 tai 5 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa saa, jollei Finanssivalvonta
jo ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin, tehdä hal-
lituksen jäsen, toimitusjohtaja, osakas, vel-
koja tai muu, jonka oikeus saattaa riippua
siitä, että yhdistyksellä on toimikelpoinen
hallitus ja toimitusjohtaja.

5 §
Hallitus huolehtii vakuutusyhdistyksen

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta jär-
jestämisestä (yleistoimivalta). Yhdistyksen
toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa
hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan
yleistoimivalta). Toimiin, jotka yhdistyksen
toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen
ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitus-

johtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet
siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei
voida odottaa aiheuttamatta yhdistyksen toi-
minnalle olennaista haittaa. Viimeksi maini-
tussa tapauksessa hallitukselle on niin pian
kuin mahdollista annettava toimenpiteestä
tieto. Toimitusjohtajan on annettava hallituk-
selle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen
hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti
järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että
yhdistyksen kirjanpito on lain mukainen ja
varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

6 §
Hallituksessa tulee olla puheenjohtaja. Pu-

heenjohtajan valitsee hallitus, jollei yhdistys-
järjestyksessä ole toisin määrätty tai hallitusta
valittaessa ole toisin päätetty. Äänten men-
nessä hallituksessa tasan puheenjohtajan vaa-
lin ratkaisee arpa. Toimitusjohtaja ei saa olla
hallituksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että
hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohta-
jan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituk-
sen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toi-
mitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan
hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituk-
sen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa,
jollei hallitus määrätyssä tapauksessa toisin
päätä. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaati-
muksesta huolimatta kutsu kokousta koolle,
kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja taikka
hallituksen jäsen, jos vähintään puolet halli-
tuksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen.

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hal-
lituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa.
Läsnäolosta voidaan määrätä myös yhdistys-
järjestyksessä.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöy-
täkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen pu-
heenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen sii-
hen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja
toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mie-
lipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkir-
jat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä
luotettavalla tavalla.

7 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla
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on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, jos
yhdistysjärjestyksessä ei vaadita suurempaa
määrää. Määrä lasketaan valituista hallituk-
sen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten
jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä
ei saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille
ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilai-
suutta osallistua asian käsittelyyn. Jos halli-
tuksen jäsen on estyneenä, on hänen tilalleen
tulevalle varajäsenelle varattava tilaisuus
osallistua asian käsittelyyn. Jos päätös teh-
dään pitämättä kokousta, päätös on allekirjoi-
tettava, numeroitava ja säilytettävä kuten hal-
lituksen kokouksen pöytäkirjasta 6 §:n 4 mo-
mentissa säädetään.

Hallituksen päätökseksi tulee, jollei yhdis-
tysjärjestyksen mukaan vaadita määräenem-
mistöä, enemmistön mielipide. Jos äänet me-
nevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan
kannattama mielipide. Jos äänet menevät pu-
heenjohtajan vaalissa tasan, eikä hallitusta
valittaessa tai yhdistysjärjestyksessä ole mää-
rätty muuta, vaali ratkaistaan arvalla.

8 a §
Hallitus voi yksittäistapauksessa tai yhdis-

tysjärjestyksessä olevan määräyksen nojalla
tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimi-
valtaan kuuluvassa asiassa.

Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimi-
tusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
yhdistyskokouksen päätettäväksi.

8 b §
Jos vakuutusyhdistyksestä on tullut emo-

yhdistys tai se on lakannut olemasta emoyh-
distys, hallituksen on viivytyksettä ilmoitet-
tava siitä tytäryhteisön hallitukselle tai vas-
taavalle toimielimelle. Tytäryhteisön halli-
tuksen tai vastaavan toimielimen on annet-
tava emoyhdistyksen hallitukselle konsernin
aseman arvioimiseksi ja sen toiminnan tulok-
sen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

10 §
Jos vakuutusyhdistyksen peruspääoma on

vähintään 84 000 euroa, yhdistysjärjestyk-
sessä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on
oltava hallintoneuvosto.

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään
viisi jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen

jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen. Hal-
lintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten vara-
jäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja enim-
mäismäärä sekä toimikausi on mainittava yh-
distysjärjestyksessä.

Yhdistyskokous valitsee hallintoneuvos-
ton. Mitä 1 §:n 3 ja 4 momentissa, 3 §:n 1
momentissa, 4 ja 6—8 §:ssä sekä 16 luvun 4
§:ssä säädetään hallituksen jäsenistä, varajä-
senistä ja puheenjohtajasta, sovelletaan vas-
taavasti hallintoneuvoston jäseniin, varajäse-
niin ja puheenjohtajaan.

Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,
että hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja
määrää sen jäsenten palkkion. Hallintoneu-
voston oikeudesta vaatia ylimääräisen yhdis-
tyskokouksen koollekutsumista säädetään 7
luvun 9 §:ssä. Hallintoneuvostolle ei saa an-
taa muita kuin tässä laissa mainittuja tehtäviä.

11 §
Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen

ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhdistyk-
sen hallintoa. Muuten hallintoneuvostolle
voidaan yhdistysjärjestyksessä määrätä vain
hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvia tehtä-
viä ja tehtäviä, joita ei ole säädetty muulle
toimielimelle. Hallintoneuvostolle ei voida
antaa oikeutta edustaa yhdistystä. Hallituksen
ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneu-
vostolle ja sen jäsenille tiedot, joita nämä
pitävät tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi.

12 §
Hallitus edustaa vakuutusyhdistystä.
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,

että hallituksen jäsenellä tai toimitusjohtajalla
on oikeus edustaa yhdistystä tai että hallitus
voi antaa tällaisen oikeuden jäsenelleen, toi-
mitusjohtajalle tai muulle henkilölle. Mitä 3
ja 8 §:ssä säädetään toimitusjohtajasta, sovel-
letaan toiminimenkirjoittajaan, joka ei ole
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Oikeutta edustaa yhdistystä voidaan rajoit-
taa niin, että kahdella tai useammalla henki-
löllä on vain yhdessä tämä oikeus. Muuta
rajoitusta ei saa merkitä kaupparekisteriin.
Yhdistysjärjestyksen toimialamääräys rajoit-
taa edustajan toimivaltaa.

Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa anta-
mansa oikeuden edustaa yhdistystä.
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14 §
Yhdistyskokous, hallitus, toimitusjohtaja

tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on
omiaan tuottamaan osakkaalle tai muulle epä-
oikeutettua etua vakuutusyhdistyksen tai toi-
sen osakkaan kustannuksella.

Hallitus, hallintoneuvosto, hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsen taikka toimitusjoh-
taja ei saa noudattaa yhdistyskokouksen, hal-
lintoneuvoston tai hallituksen tekemää pää-
töstä, joka on tämän lain tai yhdistysjärjes-
tyksen vastaisena pätemätön.

15 §
Vakuutusyhdistyksen tässä laissa tarkoite-

tun edustajan yhdistyksen puolesta tekemä
oikeustoimi ei sido yhdistystä, jos edustaja:

1) on toiminut vastoin tässä laissa säädet-
tyä kelpoisuuden rajoitusta;

2) on toiminut vastoin 12 §:n 3 momenttiin
perustuvaa rajoitusta; taikka

3) on ylittänyt toimivaltansa ja se, johon
oikeustoimi kohdistui, tiesi tai hänen olisi
pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa riittävänä osoituksena siitä,
että oikeustoimen kohteena ollut henkilö tiesi
tai että hänen olisi pitänyt tietää toimivallan
ylityksestä, ei voida pitää pelkästään sitä, että
toimivaltaa koskevat rajoitukset on rekiste-
röity.

7 luku

Yhdistyskokous

1 §
Osakkaat käyttävät vakuutusyhdistyksen

yhdistyskokouksessa päätösvaltaansa.
Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua

yhdistyskokoukseen ja siellä käyttää puheval-
taa. Osakkaana olevalla takuuosuudenomista-
jalla on tällainen oikeus kuitenkin vain, jos
hänet on merkitty takuuosuusluetteloon tai
hän on yhdistykselle ilmoittanut saantonsa ja
esittänyt siitä selvityksen.

Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,
että osakkaan on saadakseen osallistua yhdis-
tyskokoukseen ilmoittauduttava yhdistykselle
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päi-

vänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
päivää ennen kokousta.

1 a §
Yhdistyskokous päättää sille tämän lain

nojalla kuuluvista asioista. Yhdistysjärjestyk-
sessä voidaan määrätä, että yhdistyskokous
päättää toimitusjohtajan ja hallituksen yleis-
toimivaltaan kuuluvasta asiasta.

Edellä 6 luvun 8 a §:n 2 momentissa sää-
detään yhdistyksen hallituksen ja toimitus-
johtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian
saattamisesta yhdistyskokouksen päätettä-
väksi. Osakkaat voivat yksimielisinä muuten-
kin tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hal-
lituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan
kuuluvassa asiassa.

3 a §
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenellä

sekä toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä
yhdistyskokouksessa, jollei yhdistyskokous
yksittäistapauksessa päätä toisin. Hallituksen,
hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan on huo-
lehdittava siitä, että osakkaan 15 §:ssä tarkoi-
tettu kyselyoikeus voi toteutua. Tilintarkasta-
jan läsnäolosta yhdistyskokouksessa sääde-
tään tilintarkastuslaissa (459/2007). Yhdis-
tyskokous voi sallia myös muiden henkilöi-
den läsnäolon yhdistyskokouksessa.

6 §
Yhdistyskokous on pidettävä vakuutusyh-

distyksen kotipaikassa, jollei yhdistysjärjes-
tyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta yh-
distyksen toiminta-alueella. Erittäin paina-
vista syistä yhdistyskokous voidaan pitää
muullakin paikkakunnalla, ei kuitenkaan Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella.

7 §
Osakas ei saa itse tai asiamiehen välityk-

sellä äänestää yhdistyskokouksessa asiasta,
joka koskee kannetta osakasta itseään vastaan
tai hänen vapauttamistaan vahingonkorvaus-
velvollisuudesta tai muusta velvoitteesta yh-
distystä kohtaan. Osakas tai hänen asiamie-
hensä ei myöskään saa äänestää asiasta, joka
koskee kannetta muuta henkilöä vastaan tai
tämän vapauttamista velvoitteesta, jos osak-
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kaalla on asiassa odotettavana olennaista
etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhdistyk-
sen edun kanssa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos yhdistyksen kaikki osakkaat ovat esteelli-
siä.

8 §
Varsinainen yhdistyskokous on pidettävä

kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä.

Varsinaisessa yhdistyskokouksessa on pää-
tettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä
emoyhdistyksessä käsittää myös konserniti-
linpäätöksen vahvistamisen;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille,

hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohta-
jalle;

4) hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen-
ten ja tilintarkastajan valinnasta, jollei tässä
laissa säädetä tai yhdistysjärjestyksessä mää-
rätä toisin näiden toimikaudesta tai valin-
nasta; sekä

5) muista yhdistysjärjestyksen mukaan
varsinaisessa yhdistyskokouksessa käsiteltä-
vistä asioista.

9 §
Ylimääräinen yhdistyskokous on pidettävä,

jos:
1) yhdistysjärjestyksessä niin määrätään;
2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
3) osakas tai tilintarkastaja vaatii sitä 2

momentin mukaisesti;
4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan

aihetta ja sillä on yhdistysjärjestyksen mu-
kaan oikeus päättää ylimääräisen yhdistysko-
kouksen pitämisestä; taikka

5) Finanssivalvonta sitä kirjallisesti vaatii
ilmoittamansa tietyn asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen yhdistyskokous on pidettävä,
jos tilintarkastaja tai vakuutusyhdistyksen
osakkaat, joilla on vähintään yksi kymmenes-
osa tai yhdistysjärjestyksessä määrätty pie-
nempi osa osakkaiden yhteenlasketusta ääni-
määrästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoitta-
mansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsu on toimitettava kahden vii-
kon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

10 §
Osakkaalla on oikeus saada yhdistyskoko-

ukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhdis-
tyskokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjalli-
sesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut-
suun.

11 §
Hallitus kutsuu yhdistyskokouksen koolle.

Jos vakuutusyhdistyksellä on hallintoneu-
vosto, voidaan yhdistysjärjestyksessä kuiten-
kin määrätä, että hallintoneuvosto kutsuu yh-
distyskokouksen koolle.

Jollei yhdistyskokousta kutsuta koolle,
vaikka kutsu tulisi lain, yhdistysjärjestyksen
tai yhdistyskokouksen päätöksen mukaan toi-
mittaa, tai jos kokouskutsusta voimassa ole-
via säännöksiä tai määräyksiä on olennaisesti
rikottu, Finanssivalvonnan tulee hallituksen
jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen, toimitus-
johtajan, tilintarkastajan tai osakkaan hake-
muksesta kutsua kokous koolle yhdistyksen
kustannuksella. Finanssivalvonta voi kutsua
yhdistyskokouksen koolle, vaikkei tässä sa-
nottua hakemusta tehdäkään. Finanssivalvon-
nan päätös voidaan panna täytäntöön lainvoi-
maa vailla olevana.

12 §
Kutsu yhdistyskokoukseen on toimitettava

aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään
viikkoa ennen kokousta tai 1 §:n 3 momentin
mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos
yhdistysjärjestyksen mukaan päätöksen päte-
vyyden edellytyksenä on, että päätös tehdään
kahdessa yhdistyskokouksessa, kutsua jäl-
kimmäiseen kokoukseen ei saa toimittaa, en-
nen kuin edellinen kokous on pidetty. Kut-
sussa on mainittava edellisessä kokouksessa
tehty päätös.

Jokaiselle osakkaalle, jonka osoite on va-
kuutusyhdistyksen tiedossa, on lähetettävä
kirjallinen kokouskutsu, jollei yhdistysjärjes-
tyksessä määrätä toisin.

Sen lisäksi, mitä yhdistysjärjestyksessä
määrätään, jokaiselle osakkaalle, jonka osoite
on yhdistyksen tiedossa, on lähetettävä kirjal-
linen kutsu, jos kokouksessa käsitellään yh-
distysjärjestyksen muuttamista 18 §:ssä tar-
koitetulla tavalla.
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Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen
nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokoukses-
sa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitel-
lään yhdistysjärjestyksen muuttamista, kut-
sussa on mainittava muutoksen pääasiallinen
sisältö.

Yhdistyskokouksessa saadaan päättää vain
asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai
joka yhdistysjärjestyksen mukaan on käsitel-
tävä kokouksessa.

12 a §
Hallituksen päätösehdotukset sekä, jos ko-

kouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpää-
tös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto-
mus on vähintään viikon ajan ennen kokousta
pidettävä osakkaiden nähtävänä yhdistyksen
pääkonttorissa tai internetsivuilla, viivytyk-
settä lähetettävä osakkaalle, joka pyytää sitä,
sekä asetettava nähtäväksi yhdistyskokouk-
sessa.

Jos päätös koskee takuuosuusantia, optio-
oikeuksien tai muiden takuuosuuksiin oikeut-
tavien erityisten oikeuksien antamista, voi-
tonjakoa tai muun taloudellisen edun anta-
mista, vapaan oman pääoman rahaston jaka-
mista, takuupääoman alentamista, omien ta-
kuuosuuksien hankkimista tai lunastamista
taikka yhdistyksen asettamista selvitystilaan,
eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätöstä, 1
momentissa säädetty koskee myös:

1) viimeistä tilinpäätöstä, toimintakerto-
musta ja tilintarkastuskertomusta;

2) viimeisen tilikauden päättymisen jäl-
keen mahdollisesti tehtyä varojen jakoa kos-
kevaa päätöstä;

3) viimeisen tilikauden päättymisen jäl-
keen laadittuja osavuosikatsauksia; sekä

4) hallituksen selostusta tilinpäätöksen tai
osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yh-
distyksen asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista.

12 b §
Yhdistyskokous voi päättää, että asian kä-

sittely siirretään jatkokokoukseen.
Varsinaisen yhdistyskokouksen tilinpää-

töksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä
koskeva asia on siirrettävä jatkokokoukseen,
jos sitä vaativat osakkaat, joilla on vähintään
yksi kolmasosa tai yhdistysjärjestyksessä

määrätty pienempi osa kokouksessa edustet-
tuina olevien osakkaiden yhteenlasketusta ää-
nimäärästä. Tässä tarkoitettu jatkokokous on
pidettävä aikaisintaan kuukauden ja viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluttua varsinai-
sesta yhdistyskokouksesta. Päätöstä ei tar-
vitse vähemmistön vaatimuksesta siirtää tois-
tamiseen.

Jatkokokoukseen on toimitettava eri kutsu,
jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua
yhdistyskokouksesta. Kutsu jatkokokoukseen
voidaan aina toimittaa viimeistään neljä viik-
koa ennen kokousta.

13 §
Asiasta, jossa ei ole noudatettu menettelyä

koskevia tämän lain säännöksiä tai yhdistys-
järjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen
vain, jos ne osakkaat, joita laiminlyönti kos-
kee, antavat siihen suostumuksensa.

14 §
Yhdistyskokouksen avaa kokouksen koolle

kutsujan nimeämä henkilö. Yhdistyskokouk-
sen puheenjohtajan valitsee yhdistyskokous,
jollei yhdistysjärjestyksessä määrätä toisin.
Jos yhdistysjärjestyksessä määrätään yhdis-
tyskokouksen puheenjohtajasta, tämä myös
avaa kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdit-
tava siitä, että läsnä olevista osakkaista, osak-
kaiden valtuuttamista asiamiehistä sekä hei-
dän käyttämistään avustajista laaditaan luet-
telo, johon merkitään kunkin vakuutuksenot-
tajaosakkaan äänimäärä sekä takuuosuuden-
omistajan takuuosuuksien lukumäärä ja ääni-
määrä (ääniluettelo). Takuuosuuden
omistajia koskevan osakasluettelon on oltava
nähtävänä kokouksessa.

Puheenjohtajan on myös huolehdittava
siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.
Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai lii-
tettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä ko-
kouksessa tehdyt päätökset sekä, jos päätök-
sestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Pöytä-
kirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden
kokouksessa valitun pöytäkirjantarkastajan
allekirjoitettava. Pöytäkirja on viimeistään
kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä
yhdistyksen päätoimipaikassa tai internetsi-
vuilla osakkaiden nähtävänä ja siitä on toimi-
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tettava jäljennös sitä pyytävälle osakkaalle.
Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla ta-
valla. Osakkaalla on korvattuaan vakuutusyh-
distyksen kulut oikeus saada jäljennös yhdis-
tyskokouksen pöytäkirjan liitteistä.

15 §
Hallituksen ja toimitusjohtajan on yhdis-

tyskokouksessa osakkaan pyynnöstä annet-
tava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat
vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian ar-
viointiin. Jos kokouksessa käsitellään tilin-
päätöstä, velvollisuus koskee myös yhdistyk-
sen taloudellista asemaa yleisemmin, mukaan
lukien yhdistyksen suhde samaan konserniin
kuuluvaan toiseen yhteisöön tai säätiöön.
Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden
antaminen tuottaisi yhdistykselle olennaista
haittaa.

Jos osakkaan kysymykseen voidaan vas-
tata vain sellaisten tietojen perusteella, jotka
eivät ole kokouksessa käytettävissä, on siihen
annettava kirjallinen vastaus kahden viikon
kuluessa. Vastaus on toimitettava kysymyk-
sen esittäneelle osakkaalle ja muulle osak-
kaalle, joka sitä pyytää.

17 §
Yhdistysjärjestyksen muuttamisesta päät-

tää yhdistyskokous. Päätös on pätevä vain,
jos sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista ää-
nistä.

Yhdistysjärjestyksen muuttamista koskeva
päätös on Finanssivalvonnan vahvistettua
muutoksen viivytyksettä ilmoitettava rekiste-
röitäväksi, eikä päätöstä saa panna täytäntöön
ennen kuin päätös on rekisteröity. Jos yhdis-
tysjärjestyksen muutoksen edellytyksenä on
sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään
merkintä rekisteriin, muutos tulee ilmoittaa
rekisteröitäväksi ja rekisteröidä täytäntöönpa-
notoimien kanssa. Jos takuupääomaa tai ta-
kuuosuuksien nimellisarvoa koskevaan yh-
distysjärjestyksen muutokseen edellytyksenä
on rekisteröidyn takuupääoman korottaminen
tai alentaminen, yhdistysjärjestyksen muu-
tosta koskeva päätös tulee Finanssivalvonnan
vahvistettua muutoksen kuitenkin ilmoittaa
rekisteröitäväksi ja rekisteröidä vasta saman-
aikaisesti korottamisen tai alentamisen yhtey-
dessä.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan
myös takuupääomaa, sen vähimmäis- tai
enimmäismäärää tai takuuosuuksien nimellis-
arvoa koskevaa yhdistysjärjestyksen muu-
tosta tarkoittavaa päätöstä rekisteröitäessä.

18 §
Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta

siten, että jo annettujen takuuosuuksien osalta
takuuosuudenomistajien maksuvelvoitteita
yhdistystä kohtaan lisätään, oikeutta yhdis-
tyksen takuuosuuksien hankkimiseen rajoite-
taan 3 luvun 3 tai 4 §:ssä säädetyllä tavalla
taikka samanlajisten takuuosuuksien tuotta-
mien oikeuksien keskinäistä suhdetta muute-
taan, vaatii kaikkien osakkaiden suostumuk-
sen taikka 17 §:n 1 momentin mukaisen pää-
töksen lisäksi niiden takuuosuudenomistajien
suostumuksen, joita tai joiden takuuosuuksia
muutos koskee.

Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta
siten, että enemmän kuin yksi kymmenesosa
tilikauden voitosta, sitten kun siitä on vähen-
netty edellisiltä tilikausilta olevan tappion
peittämiseen tarvittava määrä, on siirrettävä
vararahastoon tai pohjarahastoon taikka muu-
toin jätettävä jakamatta, on pätevä vain, jos
osakkaat, joilla on enemmän kuin yhdeksän
kymmenesosaa kokouksessa edustetuista ta-
kuuosuuksista, ovat sitä kannattaneet.

Jos vakuutusyhdistyksessä on useita takuu-
osuuslajeja, on sulautuvan yhdistyksen sulau-
tumista, vakuutuskannan luovuttamista, sel-
vitystilaan asettamista ja selvitystilan lopetta-
mista koskevien päätösten pätevyyden edel-
lytyksenä 17 §:n 1 momentin mukaisen pää-
töksen lisäksi se, että päätöstä kannattaa vä-
hintään kaksi kolmasosaa kunkin takuu-
osuuslajin kokouksessa edustetuista takuu-
osuuksista.

Osakkaalta on saatava suostumus yhdistys-
järjestyksen muuttamiseen, jos osakkaan
maksuvelvollisuutta yhdistystä kohtaan lisä-
tään tai yhdistyksen oikeutta vahingonkorva-
ukseen rajoitetaan 15 luvun 8 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.

20 §
Jos yhdistyskokouksen päätös ei ole synty-

nyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se
muutoin on tämän lain tai yhdistysjärjestyk-
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sen vastainen, voi osakas, vakuutusyhdistyk-
sen hallitus, hallituksen jäsen tai toimitusjoh-
taja nostaa kanteen yhdistystä vastaan pää-
töksen julistamiseksi pätemättömäksi tai sen
muuttamiseksi.

Kanne on pantava vireille kolmen kuukau-
den kuluessa päätöksen tekemisestä. Jos
osakkaalla on ollut hyväksyttävä syy viiväs-
tymiseen ja päätöksen päteväksi jääminen
olisi hänelle ilmeisen kohtuutonta, kanne saa-
daan panna vireille viimeistään vuoden kulu-
essa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta
nosteta määräajassa, on päätöstä pidettävä
pätevänä.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta:

1) jos päätös on sellainen, ettei sitä lain
mukaan voida tehdä edes kaikkien osakkai-
den suostumuksella;

2) jos päätökseen vaaditaan tämän lain tai
yhdistysjärjestyksen mukaan kaikkien tai tiet-
tyjen takuuosuudenomistajien suostumus
eikä sellaista suostumusta ole annettu; tai

3) jos kokoukseen ei ole toimitettu kutsua
tai jos kokouskutsusta voimassa olevia sään-
nöksiä tai määräyksiä on olennaisesti rikottu.

Tuomioistuimen ratkaisu, jolla yhdistysko-
kouksen päätös on julistettu pätemättömäksi
tai muutettu, on voimassa myös niihin osak-
kaisiin nähden, jotka eivät ole yhtyneet kan-
teeseen. Moitekanteen johdosta annettavassa
tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuk-
sesta julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan
muuttaa. Kantajan vaatimuksesta voidaan sa-
malla kieltää yhdistystä panemasta pätemä-
töntä päätöstä täytäntöön.

21 §
Jos hallituksen yhdistyskokoukselle kuulu-

vassa asiassa valtuutuksen nojalla tekemä
päätös on selvästi sellainen kuin 19 §:ssä
säädetään ja 20 §:n 3 momentin 1 tai 2 koh-
dan vastainen, siihen sovelletaan, mitä yhdis-
tyskokouksen vastaavasta päätöksestä sääde-
tään.

8 luku

Yhteisömuodon muuttaminen

1 §
Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokous voi

tehdä päätöksen yhdistyksen muuttamisesta
keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Päätös yhtei-
sömuodon muuttamisesta on pätevä, jos se on
tehty 7 luvun 17 §:n 1 momentin mukaisesti.

Yhdistyksen on kolmen kuukauden kulu-
essa yhdistyskokouksen päätöksestä haettava
vakuutusyhtiölle Finanssivalvonnalta toimi-
lupa noudattaen, mitä vakuutusyhtiölain 2 lu-
vussa säädetään, sekä samalla haettava yhtei-
sömuodon muuttamisesta johtuvalle yhtiöjär-
jestykselle Finanssivalvonnan vahvistus.

2 §
Yhtiöjärjestyksen vahvistamista koske-

vasta 1 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta Fi-
nanssivalvonnan on kuulutettava yhdistyksen
kustannuksella virallisessa lehdessä, jollei se
katso, että hakemus on enemmittä selvityk-
sittä hylättävä. Kuulutuksessa on kehotettava
niitä yhdistyksen osakkaita ja vakuutusvelko-
jia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hake-
musta vastaan, esittämään muistutuksensa Fi-
nanssivalvonnalle sen asettamassa määrä-
ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta.
Finanssivalvonnan on velvoitettava yhdistys
viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta ai-
nakin yhdessä yhdistyksen kotipaikan sano-
malehdessä sekä tarvittaessa lisäksi siten kuin
Finanssivalvonta määrää.

Finanssivalvonnan on vahvistettava yhtiö-
järjestys, jos se täyttää vakuutusyhtiölain 2
luvun 5 §:ssä säädetyt edellytykset ja jollei
yhdistyksen muuttaminen keskinäiseksi va-
kuutusyhtiöksi loukkaa vakuutettuja etuja.

Finanssivalvonnalla on oikeus liittää yhtiö-
järjestyksen vahvistamiseen vakuutettujen
etujen turvaamiseksi tarpeelliset ehdot.

Yhdistys sekä muistutuksentekijä saavat
valittaa päätöksestä noudattaen, mitä Finans-
sivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Va-
litus on käsiteltävä kiireellisenä.

4 §
Jollei 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-

milupaa tai yhtiöjärjestyksen vahvistamista
haeta määräajassa tai jos Finanssivalvonta
hylkää toimilupahakemuksen tai yhtiöjärjes-
tyksen vahvistamista koskevan hakemuksen
ja päätös saa lainvoiman taikka jollei yhteisö-
muodon muutosta 3 §:ssä mainitussa määrä-
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ajassa ilmoiteta rekisteröitäväksi tai jos rekis-
teröiminen evätään, yhteisömuodon muutta-
minen raukeaa.

Hallituksen jäsenet vastaavat yhteisvas-
tuullisesti merkityistä takuuosuuksista mak-
setun määrän palauttamisesta.

9 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1 §
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastuksesta

säädetään tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa.
Vakuutusyhdistyksessä on oltava yksi ti-

lintarkastaja, jollei yhdistysjärjestyksessä
määrätä useammasta tilintarkastajasta. Tilin-
tarkastajat valitsee yhdistyskokous. Jos tilin-
tarkastajia on valittava useampi kuin kaksi,
yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä, että
joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia,
asetetaan muussa järjestyksessä.

Jos vakuutusyhdistykselle on valittu vain
yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkas-
tuslain 2 §:ssä tarkoitettu KHT- tai HTM-
yhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintar-
kastaja. Mitä tässä laissa ja tilintarkastus-
laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan
vastaavasti varatilintarkastajaan.

Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan
asettamista osallistumaan tilintarkastukseen
muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva
ehdotus on tehtävä siinä yhdistyskokouk-
sessa, jossa tilintarkastajat on valittava tai
jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsi-
teltävä. Jos ehdotusta ovat yhdistyskokouk-
sessa kannattaneet äänioikeutetut, joilla on
vähintään yksi kolmasosa kokouksessa anne-
tuista äänistä, osakas voi kuukauden kuluessa
kokouksesta hakea Finanssivalvonnalta hy-
väksytyn tilintarkastajan määräämistä. Fi-
nanssivalvonnan tulee yhdistyksen hallitusta
kuultuaan määrätä tilintarkastaja ajaksi, joka
kestää seuraavana tilikautena pidettävän var-
sinaisen yhdistyskokouksen loppuun.

2 §
Tilintarkastajan toimikaudesta on määrät-

tävä yhdistysjärjestyksessä. Tilintarkastajan
tehtävä päättyy sen varsinaisen yhdistyskoko-
uksen lopussa, joka pidetään hänen toimikau-

teensa sisältyvän viimeisen tilikauden päätyt-
tyä, jollei yhdistysjärjestyksessä määrätä tai
uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä toisin.
Yhdistysjärjestyksessä ei kuitenkaan voida
määrätä, että tilintarkastajan toimikausi jat-
kuu toistaiseksi.

2 a §
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan suo-

rittaman tilikauden aikaisen jatkuvan tarkas-
tuksen on riittävänä pidettävässä laajuudessa
ulotuttava vastuuvelkaan, toimintapääomaan,
sijoitustoimintaan, vakuuttamis- ja korvaus-
toimintaan sekä vakuutusyhdistyksen ja sen
kanssa samaan konserniin tai vakuutusyritys-
ryhmittymään kuuluvien yhteisöjen välisiin
keskinäisiin liiketoimiin.

Vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan on
vähintään kerran vuodessa ja Finanssivalvon-
nan pyynnöstä myös muuna ajankohtana tar-
kastettava, täyttävätkö vakuutusyhtiölain 10
luvun 6 §:ssä tarkoitettu kateluettelo ja siihen
merkityt omaisuuserät laissa asetetut vaati-
mukset.

Tilintarkastajan 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetusta tarkastuksesta on annettava kertomus
yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksen hallituksen ja hallintoneuvos-
ton on vähintään kerran vuodessa kuultava
kokouksessaan tilintarkastajaa yhdistyksen
taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvon-
nasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tul-
leista seikoista.

4 §
Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-

rättävä vakuutusyhdistykselle kelpoisuusvaa-
timukset täyttävä tilintarkastaja, jos:

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain
tai tilintarkastuslain mukaisesti;

2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai
tilintarkastuslain 3 §:ssä tarkoitettua kelpoi-
suutta taikka hän ei ole tilintarkastuslain 24
§:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton tai hän
on saman lain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla
esteellinen; taikka

3) yhdistysjärjestykseen otettua tilintarkas-
tajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa
määräystä on rikottu.

Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa ta-
pauksissa tehdä kuka tahansa. Hallitus on
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velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei se,
jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu, vii-
vytyksettä valitse kelpoisuusvaatimukset
täyttävää tilintarkastajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Keskus-
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta
lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa riippumattomuutta koskevassa asiassa
ennen sen ratkaisemista.

Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-
räys annetaan, yhdistyksen hallitusta on kuul-
tava. Määräys on voimassa, kunnes yhdistyk-
selle on valittu tilintarkastaja Finanssivalvon-
nan määräämän tilintarkastajan tilalle.

6 §
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen

toimittamista vakuutusyhdistyksen hallin-
nosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä
ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai
seikoista. Tätä koskeva ehdotus on tehtävä
varsinaisessa yhdistyskokouksessa tai siinä
yhdistyskokouksessa, jossa asia kokouskut-
sun mukaisesti on käsiteltävä. Jos äänioikeu-
tetut, joilla on vähintään yksi kolmasosa ko-
kouksessa annetuista äänistä, ovat kannatta-
neet ehdotusta, osakas voi kuukauden kulu-
essa yhdistyskokouksesta hakea Finanssival-
vonnalta tarkastajan määräämistä.

Erityisen tarkastajan on oltava luonnolli-
nen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Erityi-
sellä tarkastajalla on oltava sellainen talou-
dellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus
ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoita-
miseksi.

Finanssivalvonnan on kuultava yhdistyk-
sen hallitusta ja, jos tarkastus hakemuksen
mukaan koskee tietyn henkilön toimenpiteitä,
tätä henkilöä. Hakemukseen on suostuttava,
jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan
olevan painavia syitä. Finanssivalvonta voi
määrätä yhden tai useamman tarkastajan.
Määräys voidaan panna täytäntöön lainvoi-
maa vailla olevana. Tarkastajalla on oikeus
saada yhdistykseltä palkkio.

Mitä tilintarkastajasta säädetään 15 luvun
5—7 §:ssä, 16 luvun 4 §:ssä ja tilintarkastus-
lain 3, 8, 18, 19, 24—26 ja 51 §:ssä, sovelle-
taan vastaavasti tässä pykälässä tarkoitettuun
tarkastajaan.

Tarkastuksesta on annettava lausunto yh-
distyskokoukselle. Lausunto on vähintään
viikon ajan ennen yhdistyskokousta pidettävä
yhdistyksen päätoimipaikassa osakkaiden
nähtävänä ja viivytyksettä lähetettävä osak-
kaalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava näh-
täväksi yhdistyskokouksessa.

7 §
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-

räyksiä 2 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta
kertomuksesta.

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toiminta-
kertomus ja vastuuvelan kattaminen

1 §
Vakuutusyhdistyksen toimintakertomuk-

seen, tilinpäätökseen, konsernitilinpäätök-
seen, poikkeuslupaan ja kirjanpitolautakun-
nan lausuntoon sovelletaan, mitä vakuutusyh-
tiölain 8 luvun 1 ja 3—26, 30 ja 31 §:ssä
taikka mainitun luvun 28 tai 29 §:n nojalla
säädetään vahinkovakuutustoimintaa harjoit-
tavan vakuutusyhtiön toimintakertomuksesta,
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä,
poikkeusluvasta ja kirjanpitolautakunnan lau-
sunnosta, jollei tämän luvun säännöksistä
muuta johdu.

3 §
Vakuutusyhdistyksen vastuuvelkaan sovel-

letaan, mitä vakuutusyhtiölain 9 luvun 1—3,
6 ja 9—11 §:ssä sekä 13 §:n 1 kohdassa
säädetään.

Vakuutusyhdistyksen tasoitusmäärällä tar-
koitetaan runsasvahinkoisten vuosien varalta
riskiteoreettisesti laskettavaa määrää. Tasoi-
tusmäärällä on ala- ja yläraja.

Tasoitusmäärän alarajalla tarkoitetaan 10 a
luvun 12 §:n mukaisen, oikaistulle vakavarai-
suuspääomalle lasketun vähimmäismäärän ja
10 a luvun 7 §:ssä luetelluilla erillä oikaistun
toimintapääoman erotusta. Tasoitusmäärän
alaraja ei voi kuitenkaan olla negatiivinen.
Tasoitusmäärän ylärajalla tarkoitetaan mää-
rää, jonka katsotaan riskiteoreettisten laskel-
mien perusteella jälleenvakuutus ja muut vas-
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taavat riskinsiirtomenetelmät huomioon ot-
taen olevan kohtuullinen vakuutustoiminnan
jatkumisen kannalta.

Vakuutusyhdistyksellä tulee olla laskupe-
rusteet tasoitusmäärälle ja tasoitusmäärän
ala- ja ylärajalle. Yhdistyksen on haettava
tasoitusmäärän laskuperusteille Finanssival-
vonnan vahvistus.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään, miten vakuutusyhdistyksen tasoi-
tusmäärä, tasoitusmäärän yläraja ja tasoitus-
määrän muutos lasketaan sekä miten tasoitus-
määrän laskuperusteet laaditaan.

3 a §
Vakuutusyhdistyksen on katettava 3 §:ssä

tarkoitettu vastuuvelka, josta on vähennetty
seuraavat erät:

1) annetun jälleenvakuutustoiminnan
osalta jälleenvakuutuksenantajien vastuulla
oleva osuus, kuitenkin enintään 70 prosenttia
vastuuvelan kokonaismäärästä; jälleenva-
kuuttajan vastuulla olevaa osuutta ei kuiten-
kaan voida vähentää, jos jälleenvakuuttaja on
selvitystilassa, konkurssissa taikka muutoin
on ilmeistä, että jälleenvakuuttaja ei pysty
vastaamaan sitoumuksistaan;

2) saatua jälleenvakuutusliikettä vastaava
osuus sitä vastaavien jälleenvakuutustalle-
tesaamisten määrään saakka;

3) takautumisoikeuteen perustuvat saami-
set;

4) niiden vakuutuksen kohteena olevien
vahingoittuneiden esineiden arvo, joiden
omistusoikeus siirtyy tai on siirtynyt vakuu-
tusyhdistykselle;

5) vakuutusten hankinnasta aiheutuneet
menot, jotka on aktivoitu taseen vastaaviin.

3 b §
Vakuutusyhdistyksen vastuuvelan kattami-

seen sovelletaan, mitä vahinkovakuutusyh-
tiön vastuuvelan kattamisesta säädetään va-
kuutusyhtiölain 10 luvun 1, 2, 4—18 §:ssä,
19 §:n 1, 2, 5 ja 6 momentissa sekä 20 ja
21 §:ssä, jollei tässä laissa erikseen muuta
säädetä.

Tämän lain 1 luvun 1 §:n 3 momentissa
tarkoitettu pieni vakuutusyhdistys saa vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 17 §:n 1—3 momen-
tissa mainittujen enimmäisrajojen estämättä

sijoittaa enintään 30 prosenttia vastuuvelan
bruttomäärästä vastaavan määrän ETA-alu-
eella toimiluvan saaneen luottolaitoksen tai
vakuutusyhtiön velkasitoumuksiin.

3 c §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

voidaan säätää:
1) että tietyt katteeseen hyväksyttävät varat

arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkea-
vasti, jos se on omaisuuslajin luonteeseen
liittyvän käyvän arvon suuren vaihtelun
vuoksi tai muusta syystä välttämätöntä; sekä

2) vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n 2
momentin 9 kohdassa tarkoitettujen varojen
osalta vastuuvelan katteeksi hyväksyttävistä
varoista, jos se on näiden varojen erityisen
riskillisyyden vuoksi välttämätöntä.

3 d §
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-

räyksiä:
1) kateluettelon muodosta ja sen säilyttä-

misestä, omaisuuserien merkitsemisestä kate-
luetteloon, kateluettelon laatimisajankohdista
ja ajankohdista, jolloin omaisuuserät merki-
tään kateluetteloon;

2) toisen yhteisön rinnastamisesta luotto-
laitokseen tai vakuutusyhtiöön, jos rinnastet-
tavan yhteisön vastuunkantokykyä voidaan
pitää vastaavana; sekä

3) johdannaissopimusten käyttämisestä
vastuuvelan katteena.

Finanssivalvonta voi yksittäistapauksessa
vakuutusyhdistyksen hakemuksesta erityi-
sistä syistä enintään kahden vuoden määrä-
ajaksi:

1) antaa luvan siihen, että 3 a §:n 1 koh-
dassa tarkoitettu jälleenvakuutuksenantajien
vastuulla oleva osuus annetun jälleenvakuu-
tustoiminnan osalta saa olla yhteensä enin-
tään 100 prosenttia vastuuvelan kokonais-
määrästä;

2) antaa luvan vähentää 3 a §:n 1 kohdan
kiellosta huolimatta selvitystilassa tai kon-
kurssissa olevan taikka muutoin todennäköi-
sesti sitoumuksistaan vastaamaan kykenemät-
tömän jälleenvakuutuksenantajan osuus vas-
tuuvelan kokonaismäärästä Finanssivalvon-
nan vahvistamaan määrään saakka, joka ei
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voi olla enempää kuin 20 prosenttia vastuu-
velan kokonaismäärästä;

3) antaa luvan vähentää muita kuin
3 a §:ssä tarkoitettuja omaisuuseriä vastuuve-
lan kokonaismäärästä, jos vähennettävät
omaisuuserät ovat tosiasiassa jonkun muun
kuin vakuutusyhdistyksen vastuulla, vastaa-
valla tavalla kuin 3 a §:ssä luetellut omai-
suuserät;

4) hyväksyä vastuuvelan katteeksi yksittäi-
siä omaisuuseriä, jotka eivät kuulu vakuutus-
yhtiölain 10 luvun 4 §:ssä lueteltuihin omai-
suuslajeihin, mutta ovat riskiltään samankal-
taisia; sekä

5) korottaa vakuutusyhtiölain 10 luvun
14 §:n mukaisia enimmäismääriä vakuudetto-
mien velkasitoumusten osalta enintään 8 pro-
senttiin ja yhden vakuudettoman velkasitou-
muksen tai useiden saman velallisen anta-
mien vakuudettomien velkasitoumusten
osalta enintään 2 prosenttiin vastuuvelan ko-
konaismäärästä.

4 §
Vakuutusyhdistyksen hallituksen on laadit-

tava yhdistyksen varojen sijoittamista kos-
keva suunnitelma (sijoitussuunnitelma). Fi-
nanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset
sijoitussuunnitelmasta.

6 §
Vakuutusyhdistyksen oma pääoma jakau-

tuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen
omaan pääomaan. Sidottua omaa pääomaa
ovat vakuutusyhdistyksessä takuupääoma,
pohjarahasto, vararahasto, kirjanpitolain mu-
kainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon
rahasto ja uudelleenarvostusrahasto. Muut ra-
hastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien
voitto ja tappio ovat vapaata omaa pääomaa.

10 a luku

Toimintapääoma

1 §
Vakuutusyhdistyksen toimintapääomalla

tarkoitetaan sitä määrää, jolla yhdistyksen va-
rojen on katsottava ylittävän yhdistyksen ve-
lat ja muut niihin rinnastettavat sitoumukset,

noudattaen, mitä vakuutusyhtiölain 11 luvun
2—5 §:ssä säädetään vahinkovakuutusyhtiön
toimintapääomasta.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä vakuutusyhdistyksen toimintapää-
omaan vakuutusyhtiölain 11 luvun 2—5 §:n
mukaan luettavista ja siitä vähennettävistä
eristä.

Vakuutusyhdistyksen on täytettävä jatku-
vasti tämän luvun mukaiset toimintapääoma-
vaatimukset.

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 sovelle-

taan, mitä vakuutusyhtiölain 11 luvun 7—11
ja 27 §:ssä säädetään vahinkovakuutusyh-
tiöstä.

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 97 000 euroa lisät-
tynä 27 prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen
mukaisesta kolmen viimeksi kuluneen tili-
kauden vakuutusmaksutulojen keskiarvosta.

Pienen vakuutusyhdistyksen oman pää-
oman on oltava vähintään puolet toimintapää-
oman vähimmäismäärästä.

3 §
Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärä

on yksi kolmasosa 2 §:n mukaisesta toiminta-
pääoman vähimmäismäärästä.

Takuumäärän vähimmäismäärä on:
1) 2 625 000 euroa, jos jokin vakuutetuista

riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkiin
10—15 tai tulevan jälleenvakuutuksen osuus
on yli kymmenen prosenttia yhdistyksen ko-
konaisvakuutusmaksutulosta tai vastuuvelan
kokonaismäärästä;

2) 1 725 000 euroa muissa tapauksissa.
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5 §
Vakuutusyhdistyksen toimintapääoma, jäl-

leenvakuutus ja muut yhdistyksen vakavarai-
suuteen vaikuttavat seikat on järjestettävä va-
kuutetut edut turvaavalla tavalla, ottaen huo-
mioon tuottojen ja kulujen todennäköinen
vaihtelu sekä arvioitavissa olevat muut epä-
varmuustekijät.

7 §
Vakuutusyhdistyksen vakavaraisuuspää-

oma on tasoitusmäärän ja toimintapääoman
yhteismäärä.

Vakuutusyhdistyksen oikaistu vakavarai-
suuspääoma saadaan oikaisemalla vakavarai-
suuspääoma:

1) lisäämällä siihen vakuutusyhtiölain 11
luvun 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu pääoma-
laina siltä osin kuin sitä ei vakuutusyhtiölain
11 luvun 4 §:n rajoitusten takia voida lukea
toimintapääomaan;

2) vähentämällä siitä tämän lain 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettu lisämaksuvelvollisuuden
perusteella veloitettava määrä siltä osin, kuin
se on vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 8
kohdan ja vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 3
momentin mukaisesti luettu osaksi toiminta-
pääomaa; sekä

3) vähentämällä siitä yhdistyksen omista-
man luotto- tai rahoituslaitoksen ja toisen
vakuutusyhtiön tai yhdistyksen osakkeet ja
osuudet sekä vastuudebentuurien, pääomalai-
nojen ja muiden omaan pääomaan rinnastet-
tavien erien käypä arvo, jos yhdistyksen
omistukset täyttävät 12 a luvussa tarkoitetun
omistusyhteyden määritelmän eikä näitä
omistuksia ole vähennetty yhdistyksen toi-
mintapääomasta vakuutusyhtiölain 11 luvun
5 §:n 10 kohdan perusteella.

8 §
Vakuutusyhdistyksen riskiasemaa testataan

vertaamalla oikaistua vakavaraisuuspääomaa
oikaistun vakavaraisuuspääoman vähimmäis-
määrään. Oikaistun vakavaraisuuspääoman
vähimmäismäärää laskettaessa otetaan huo-
mioon vakuutusyhdistyksen vakuutustekniset
riskit ja suurin mahdollinen yhdistyksen
omalle vastuulle jäävä korvausmäärä yksittäi-
sestä vahinkotapahtumasta.

9 §
Vakuutusyhdistyksellä on oltava laskupe-

rusteet oikaistun vakavaraisuuspääoman vä-
himmäismäärän laskemista varten. Laskupe-
rusteille yhdistyksen on haettava Finanssival-
vonnan vahvistus.

Finanssivalvonta voi vaatia, että laskupe-
rusteita on muutettava, jos niitä ei olosuh-
teissa tapahtuneiden muutosten takia voida
enää soveltaa.

10 §
Vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavarai-

suuspääoman on jatkuvasti oltava vähintään
sen vähimmäismäärän suuruinen.

Vakuutusyhdistyksen on toimitettava vuo-
sittain Finanssivalvonnalle valvontarajalas-
kelmat, joista ilmenee yhdistyksen oikaistun
vakavaraisuuspääoman määrä suhteessa oi-
kaistun vakavaraisuuspääoman vähimmäis-
määrään.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 2 momentissa tarkoitetuista tiedoista,
niiden esittämistavasta ja toimittamisesta Fi-
nanssivalvonnalle.

11 §
Jos vakuutusyhdistyksen oikaistu vakava-

raisuuspääoma on pienempi kuin oikaistun
vakavaraisuuspääoman vähimmäismäärä, yh-
distyksen on viipymättä lisättävä toiminta-
pääomaansa tai jälleenvakuutustaan taikka
muutoin saatettava oikaistu vakavaraisuus-
pääoma sen vähimmäismäärän yläpuolelle.

12 §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

säädetään:
1) 8 §:ssä tarkoitetun oikaistun vakavarai-

suuspääoman vähimmäismäärän laskennasta
sekä laskennassa käytettävistä kaavoista ja
parametreista;

2) oikaistun vakavaraisuuspääoman vä-
himmäismäärän laskuperusteiden laadin-
nasta; sekä

3) ennakoivan valvonnan takia tilinpäätök-
seen liitettävistä asiakirjoista.

13 §
Finanssivalvonta voi yksittäisessä tapauk-

sessa vakuutusyhdistyksen hakemuksesta
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suostua siihen, että yhdistys poikkeaa vaka-
varaisuuspääoman vähimmäismäärän lasken-
nassa käytettävistä parametreista tai kaa-
voista, jos ne eivät anna oikeaa ja riittävää
kuvaa yhdistyksen riskiasemasta.

11 luku

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu
käyttö

1 §
Vakuutusyhdistyksen varoja saadaan jakaa

osakkaille vain sen mukaisesti kuin tässä
laissa säädetään:

1) voitonjaosta ja varojen jakamisesta va-
paan oman pääoman rahastosta;

2) varojen jaosta vararahaston alentamisen
tai takuupääoman alentamisen tai takaisin-
maksun yhteydessä;

3) omien takuuosuuksien hankkimisesta,
lunastamisesta ja pantiksi ottamisesta;

4) varojen jaosta yhdistyksen purkautuessa
tai sulautuessa.

Varoja ei saa jakaa ennen yhdistyksen re-
kisteröintiä.

Mitä tässä luvussa säädetään voitonjaosta
sovelletaan myös maksettaessa korkoa takuu-
osuuksille.

Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhdis-
tyksen varoja tai lisää sen velkoja ilman liike-
taloudellista perustetta, on laitonta varojenja-
koa.

2 §
Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päätty-

neeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukai-
sen voiton ja yhdistyksen muun vapaan oman
pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen
osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokelvot-
tomilla erillä, jotka ovat:

1) määrä, joka yhdistysjärjestyksen mu-
kaan on siirrettävä vararahastoon tai muutoin
jätettävä jakamatta; sekä

2) määrä, joka vakuutusyhdistyksen taseen
pääryhmään ″sijoitukset″ sisältyvien sijoitus-
ten realisoitumattomista arvonnousuista on
vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:n 1 ja 2 mo-
mentin perusteella merkitty vapaaseen omaan
pääomaan, ja määrä, jolla käyvän arvon ra-
hasto on yhteismäärältään negatiivinen.

Takuupääoman alentamisesta aiheutuvaan
voitonjaon rajoitukseen sovelletaan, mitä 5
luvun 2 §:ssä säädetään. Pääomalainalle mak-
settavasta korosta tai muusta hyvityksestä
johtuvasta voitonjaon rajoituksesta säädetään
1 luvun 5 c §:n 2 momentissa ja 5 d §:n 1
momentissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu voitonjako
on kielletty, jos suuren vakuutusyhdistyksen
oma pääoma on pienempi kuin 10 a luvun
4 §:ssä säädetty tai pienen vakuutusyhdistyk-
sen pienempi kuin 2 luvun 5 §:n 3 momen-
tissa säädetty vähimmäismäärä. Omaan pää-
omaan ei kuitenkaan tällöin rinnasteta vakuu-
tusyhdistyksen ottamaa pääomalainaa. Voi-
tonjako on myös kielletty, jos yhdistys ei
täytä vastuuvelan kattamista koskevia vaati-
muksia taikka jos tiedetään tai pitäisi tietää,
että yhdistys on maksukyvytön. Voitonjako
on myös kielletty, jos tiedetään tai pitäisi
tietää, että voitonjako aiheuttaa oman pää-
oman vähenemisen sen vähimmäismäärää
pienemmäksi, yhdistyksen maksukyvyttö-
myyden tai sen, että vastuuvelan kate ei täytä
laissa säädettyjä vaatimuksia.

7 §
Vakuutusyhdistys ei saa antaa rahalainaa

tai muita yhdistyksen varoja käytettäväksi sii-
hen, että varojen saaja hankkisi varoilla yh-
distyksen takuuosuuksia tai samaan konser-
niin kuuluvan toisen yhteisön osakkeita, jä-
senosuuksia, takuuosuuksia tai muita yhtiö-
osuuksia.

12 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

5 §
Vakuutusyhdistyksen ja suomalaisen va-

kuutusomistusyhteisön on salassapitosään-
nösten estämättä annettava sosiaali- ja ter-
veysministeriölle sen määräämässä ajassa toi-
minnastaan tietoja, jotka ovat tarpeen minis-
teriölle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

6 c §
Finanssivalvonta voi vakuutettujen etujen
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turvaamiseksi kieltää vakuutusyhdistystä luo-
vuttamasta tai panttaamasta omaisuuttaan,
jos:

1) yhdistys ei täytä 10 luvun 3 a §:ssä
säädettyjä vastuuvelan katetta koskevia vaati-
muksia;

2) yhdistys ei täytä 6 b §:n 2 momentissa
säädettyjä yhdistyksen toimintapääomalle ja
omalle pääomalle säädettyjä vaatimuksia;

3) yhdistys ei enää täytä 6 b §:n 1 momen-
tissa säädettyjä yhdistyksen toimintapää-
omalle asetettuja vaatimuksia ja Finanssival-
vonnalla on aihetta olettaa yhdistyksen tilan
edelleen heikkenevän; taikka

4) Finanssivalvonta katsoo yhdistyksen
olevan vaarassa joutua 3 kohdassa tarkoitet-
tuun tilaan.

Finanssivalvonnan on lisäksi asetettava va-
kuutusyhdistykseen Finanssivalvonnasta an-
netun lain 29 §:ssä tarkoitettu asiamies. Asia-
miehen tehtävänä on valvoa, että yhdistys
noudattaa omaisuuden luovutus- ja panttaus-
kieltoa. Asiamiehellä on mainitussa pykä-
lässä säädettyjen valtuuksien lisäksi oikeus
päättää suostumuksen antamisesta vakuutus-
yhtiölain 25 luvun 13 §:ssä tarkoitettuihin
oikeustoimiin.

Vakuutusyhdistyksen omaisuuden luovu-
tus- ja panttauskieltoa koskeva määräys saa
olla voimassa enintään kolme kuukautta. Fi-
nanssivalvonta voi erityisestä syystä tehdä
päätöksen kiellon jatkamisesta enintään kol-
meksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta Finans-
sivalvonnan päätöksestä on käytävä ilmi pää-
töksen antamisen aika, mihin omaisuuteen
luovutus- ja panttauskielto kohdistuu, kiellon
voimassaoloaika, asiamies sekä muutoksen-
haun vaikutus päätöksen täytäntöönpanokel-
poisuuteen.

Vakuutusyhdistyksen omaisuuden luovu-
tus- ja panttauskieltoon sovelletaan lisäksi,
mitä vakuutusyhtiölain 24 luvussa ja 25 lu-
vun 12—21 §:ssä säädetään vakuutusyhtiöön
kohdistuvasta omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskiellosta.

Finanssivalvonnan omaisuuden luovutus-
ja panttauskieltoa koskevasta päätöksestä
voidaan valittaa noudattaen, mitä Finanssi-
valvonnasta annetussa laissa säädetään. Vali-
tus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun

Finanssivalvonnan päätös on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä.

12 a luku

Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) emoyrityksellä kirjanpitolaissa tarkoitet-

tua emoyritystä sekä sellaista muuta oikeus-
henkilöä, jonka Finanssivalvonta katsoo tosi-
asiassa käyttävän määräysvaltaa toisessa yri-
tyksessä;

2) tytäryrityksellä kirjanpitolaissa tarkoi-
tettua tytäryritystä sekä sellaista muuta oi-
keushenkilöä, jossa Finanssivalvonta katsoo
emoyrityksen tosiasiassa käyttävän määräys-
valtaa sekä tällaisen oikeushenkilön tytäryri-
tystä;

3) omistusyhteydellä sitä, että luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen vä-
lille syntyy 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettu merkit-
tävä sidonnaisuus; myös sellainen muu omis-
tusosuus, joka luo luonnollisen henkilön tai
oikeushenkilön ja yrityksen välille pysyvän
yhteyden ja on tarkoitettu edistämään luon-
nollisen henkilön taikka oikeushenkilön tai
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yri-
tyksen toimintaa, muodostaa omistusyhtey-
den;

4) omistajayrityksellä emoyritystä tai sel-
laista oikeushenkilöä, jolla on omistusyhteys
toisessa yrityksessä;

5) sidosyrityksellä tytäryritystä tai sellaista
yritystä, jossa oikeushenkilöllä on omistusyh-
teys;

6) vakuutussidosyrityksellä sidosyrityksenä
olevaa vakuutusyritystä, vakuutusomistusyh-
teisöä, kolmannen maan vakuutusyritystä,
luotto- ja rahoituslaitosta sekä sijoituspalve-
luyritystä;

7) vakuutusyrityksellä vakuutusyhdistystä
ja vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutus-
yhtiötä sekä niihin rinnastettavaa sellaista ul-
komaista vakuutuksenantajaa, jonka kotival-
tio kuuluu Euroopan talousalueeseen;

8) kolmannen maan vakuutusyrityksellä ul-
komaista vakuutusyritystä, joka harjoittaa
ensi- tai jälleenvakuutusta ja jonka kotivaltio
ei kuulu Euroopan talousalueeseen;
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9) monialaomistusyhteisöllä emoyritystä,
joka ei ole vakuutusyritys, kolmannen maan
vakuutusyritys, vakuutusomistusyhteisö eikä
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettu ryhmitty-
män omistusyhteisö ja jonka tytäryrityksistä
vähintään yksi on tässä laissa tarkoitettu va-
kuutusyhdistys;

10) vakuutusyritysryhmittymällä jäljem-
pänä 2 §:n 2—4 momentissa tarkoitettuja va-
kuutusyrityksiä, niiden sidos- ja omistajayri-
tyksiä sekä omistajayrityksen sidosyrityksiä.

Määriteltäessä 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitettua omistusyhteyttä, välillisenä omis-
tuksena pidetään tätä lukua sovellettaessa
myös omistusta, joka saadaan laskukaavasta,
jonka mukaan yritysten, jotka eivät kuulu
samaan konserniin, peräkkäiset omistukset
kerrotaan keskenään. Samaan konserniin
kuuluvien yritysten osalta niiden omistuksia
konsernin ulkopuolisessa yhtiössä pidetään
tätä lukua sovellettaessa välittömänä omis-
tuksena.

2 §
Vakuutusyhdistykseen, joka on omista-

jayrityksenä vähintään yhdessä vakuutusyri-
tyksessä tai kolmannen maan vakuutusyrityk-
sessä, sovelletaan tämän luvun 4 ja 5 §:n,
7 §:n 1, 3 ja 4 momentin ja 8, 11 ja 12 §:n
sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 24 §:n
ja 26 §:n 1 momentin 2 kohdan säännöksiä.

Tämän luvun 6 §:n, 7 §:n 2—4 momentin
ja 8, 11 ja 12 §:n sekä Finanssivalvonnasta
annetun lain 24 §:n ja 26 §:n 1 momentin 2
kohdan säännöksiä sovelletaan vakuutusyh-
distykseen, jonka emoyritys on vakuutus-
omistusyhteisö tai kolmannen maan vakuu-
tusyritys.

Vakuutusyhdistykseen, jonka emoyritys on
monialaomistusyhteisö, sovelletaan tämän lu-
vun 8, 11 ja 12 §:n sekä Finanssivalvonnasta
annetun lain 24 §:n säännöksiä.

Lisäksi 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun
vakuutusyhdistykseen sovelletaan, mitä va-
kuutusyhtiölain 26 luvun 6—10 §:ssä sääde-
tään mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa
käytettävästä toimintapääomasta ja sen laske-
misesta, mukautetun toimintapääoman laske-
misesta, vakuutussidosyrityksen toimintapää-
oman rajoittamisesta, mukautetun toiminta-

pääoman vähimmäismäärästä ja poikkeuk-
sista sidosyrityksen toimintapääoman huo-
mioon ottamisessa.

3 §
Finanssivalvonta voi päättää, että tämän

luvun säännöksiä ei sovelleta lisävalvonnan
piiriin kuuluvaan yritykseen, jos yrityksellä
on vain vähäinen merkitys vakuutusyhdistyk-
sen tämän luvun mukaisen lisävalvonnan ta-
voitteiden kannalta tai jos yrityksen taloudel-
lisen tilanteen sisällyttäminen lisävalvonnan
piiriin ei ole vakuutusyhdistyksen lisävalvon-
nan tavoitteiden kannalta tarkoituksenmu-
kaista tai se on harhaanjohtavaa.

Jos emoyrityksenä olevalla vakuutusomis-
tusyhteisöllä, ulkomaisella jälleenvakuutus-
yrityksellä, kolmannen maan vakuutusyrityk-
sellä tai monialaomistusyhteisöllä on tytäryri-
tyksinä Suomessa ja vähintään yhdessä
muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa toimiluvan saaneita vakuutus-
yrityksiä, Finanssivalvonta voi päättää, että
tämän luvun säännöksiä ei sovelleta lisäval-
vonnan piiriin kuuluvaan suomalaiseen va-
kuutusyhdistykseen edellyttäen, että kyseisen
vakuutusyritysryhmän lisävalvonta on toisen
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
vakuutustoimintaa valvovan viranomaisen
toimesta järjestetty vakuutusyritysryhmään
kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 98/78/EY ilmenevien peri-
aatteiden mukaisesti ja että Finanssivalvonta
saa kyseisen valtion vakuutustoimintaa val-
vovalta viranomaiselta kaikki vakuutusyritys-
ryhmän lisävalvontaa varten tarpeelliset tie-
dot.

5 §
Tämän luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoite-

tun vakuutusyhdistyksen lisävalvontaa varten
yhdistyksen on laadittava mukautettu vakava-
raisuuslaskelma, johon on otettava mukaan
vakuutussidosyritykset. Laskelma on toimi-
tettava Finanssivalvonnalle tilinpäätöstietojen
yhteydessä.

Finanssivalvonta voi myöntää vakuutusyh-
distykselle poikkeuksen mukautetun vakava-
raisuuslaskelman laatimisvelvollisuudesta,
jos se on toisen suomalaisen vakuutusyrityk-

5832 N:o 1231



sen tai suomalaisen vakuutusomistusyhteisön
sidosyritys, joka on otettu huomioon osak-
kaana olevan vakuutusyrityksen tai vakuu-
tusomistusyhteisön mukautetussa vakavarai-
suuslaskelmassa. Poikkeus voidaan myöntää
vain, jos mukautetussa vakavaraisuuslaskel-
massa mukana olevien vakuutusyritysten toi-
mintapääomaan luettavat erät on asianmukai-
sesti ja Finanssivalvonnan hyväksymällä ta-
valla jaettu edellä mainittujen yritysten kes-
ken.

6 §
Tämän luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoite-

tun vakuutusyhdistyksen emoyrityksenä ole-
van suomalaisen vakuutusomistusyhteisön on
laadittava lisävalvontaa varten mukautettu
vakavaraisuuslaskelma, johon on otettava
mukaan emoyrityksen vakuutussidosyrityk-
set. Jos vakuutusyhdistyksen emoyrityksenä
on ulkomainen vakuutusomistusyhteisö tai
kolmannen maan vakuutusyritys, ryhmään
kuuluvan vakuutusyhdistyksen on laadittava
laskelma. Laskelma on toimitettava Finanssi-
valvonnalle tilinpäätöstietojen yhteydessä.

Finanssivalvonta voi päättää, että tässä py-
kälässä tarkoitettu mukautettu vakavaraisuus-
laskelma on laadittava ainoastaan, jos emo-
yritys on lisävalvonnan piiriin kuuluvan va-
kuutusyritysryhmittymän ylin emoyritys.

6 a §
Vakuutusyhdistyksen hakemuksesta ja Fi-

nanssivalvonnan suostumuksella mukautettu
vakavaraisuus voidaan määrätä konsernitilin-
päätöksen perusteella. Mukautetun vakava-
raisuuden määräämiseen konsernitilinpäätök-
sen perusteella sovelletaan tämän luvun ja
vakuutusyhtiölain 26 luvun 6—10 §:n sään-
nöksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa mukautettu toimintapääoma on konser-
nitilinpäätöksen perusteella määrätty tämän
lain 10 a luvun mukainen toimintapääoma.
Mukautettuun toimintapääomaan luettavien
erien osalta on otettava huomioon vakuutus-
yhtiölain 26 luvun 7, 8 ja 10 §:n säännökset
sekä 9 §:n säännökset toimintapääoman vä-
himmäismäärästä.

Konsernitilinpäätöksen perusteella määrät-
tävä mukautetun toimintapääoman vähim-
mäismäärä on:

1) vakuutusyhtiölain 26 luvun 9 §:n mu-
kainen mukautetun toimintapääoman vähim-
mäismäärä, jolloin mainitun säännöksen 2
kohdan suhteelliset osuudet ovat konserniti-
linpäätöksen laatimisessa käytettyjä osuuksia;
tai

2) konsernitilinpäätöksen tietojen perus-
teella laskettu toimintapääoman vähimmäis-
määrä, joka määräytyy tämän lain ja sen no-
jalla sovellettavien vakuutusyhtiölain toimin-
tapääoman vähimmäismäärää koskevien
säännösten mukaisesti.

8 §
Finanssivalvonnan on valvottava liiketoi-

mia vakuutusyhdistyksen ja sen sidosyrityk-
sen, omistajayrityksen ja omistajayrityksen
sidosyrityksen välillä.

Lisäksi Finanssivalvonnan on valvottava
liiketoimia vakuutusyhdistyksen ja sellaisen
luonnollisen henkilön välillä, jolla on omis-
tusyhteys yhdistyksessä tai sen sidosyrityk-
sessä, yhdistyksen omistajayrityksessä taikka
yhdistyksen omistajayrityksen sidosyrityk-
sessä.

Valvonnassa on erityisesti kiinnitettävä
huomiota liiketoimiin, jotka koskevat lainoja,
takauksia ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia,
toimintapääomaan hyväksyttäviä eriä, sijoi-
tuksia, jälleenvakuutusliikettä ja kustannus-
ten jakamissopimuksia.

Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle vähintään kerran vuodessa
1—3 momentissa tarkoitetuista merkittävistä
liiketoimista siten kuin Finanssivalvonta tar-
kemmin määrää. Jos näiden tietojen perus-
teella ilmenee, että yhdistyksen vakavarai-
suus on tai saattaa olla vaarassa, yhdistyksen
on toimitettava Finanssivalvonnan hyväksyt-
täväksi Finanssivalvonnan määräämässä
ajassa yhdistyksen taloudellisen aseman ter-
vehdyttämissuunnitelma.

Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei
saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
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bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi.

13 luku

Selvitystila ja konkurssi

6 §
Jos vakuutusyhdistys ei 3 §:n 1 momentin

mukaisen määräajan päättyessä täytä 5 §:n 1
momentin mukaisia toimintapääomalle tai
omalle pääomalle säädettyjä vaatimuksia, yh-
distyskokouksen on päätettävä yhdistyksen
asettamisesta selvitystilaan ja sen purkami-
sesta. Jos yhdistyskokous ei tee päätöstä, Fi-
nanssivalvonnan on määrättävä yhdistys sel-
vitystilaan ja purettavaksi.

Hallituksen päätösehdotukseen on liitet-
tävä 5 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toiminta-
kertomus ja niitä koskeva tilintarkastajien
lausunto.

11 §
Kun yhdistyskokous tai Finanssivalvonta

tekee päätöksen selvitystilasta, on samalla
valittava yksi tai useampi selvitysmies halli-
tuksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen hal-
lintoneuvoston tilalle. Lisäksi Finanssival-
vonnalla on oikeus määrätä yksi selvitysmies.
Mitä tässä laissa säädetään hallituksesta ja
hallituksen jäsenistä, sovelletaan myös selvi-
tysmiehiin, jos tämän luvun säännöksistä ei
muuta johdu.

Jollei selvitystilassa olevalla vakuutusyh-
distyksellä ole rekisteriin merkittyjä toimikel-
poisia selvitysmiehiä, Finanssivalvonnan on
määrättävä selvitysmiehet. Määräämistä voi
hakea se, jonka oikeus voi riippua siitä, että
yhdistyksellä on edustaja.

16 §
Vakuutusyhdistyksen velkojille annetussa

julkisessa haasteessa mainitun määräpäivän
jälkeen selvitysmiehen on maksettava kaikki
tiedossa oleva velka. Jos velka on riitainen tai
erääntymätön taikka sitä ei muusta syystä
voida maksaa, tarpeelliset varat on pantava
erilleen, jos yhdistyksen varat siihen riittävät.
Tämän jälkeen takuupääoma korkoineen on
maksettava takaisin. Jäljelle jäävä omaisuus
jaetaan yhdistyksen osakkaille sen mukaan

kuin yhdistysjärjestyksessä on määrätty. Yh-
distysjärjestyksessä voidaan määrätä, että ja-
ettavan omaisuuden ollessa vähäinen sen
käytöstä voidaan päättää toisinkin.

Jos osakas tahtoo moittia jakoa, kanne yh-
distystä vastaan on pantava vireille kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys
esitettiin yhdistyskokouksessa.

Jollei osakas ole viiden vuoden kuluessa
siitä, kun lopputilitys esitettiin yhdistyskoko-
uksessa, ilmoittautunut nostamaan hänelle tu-
levaa jako-osuutta, hän on menettänyt oikeu-
tensa siihen. Jos jako-osuus on vähäinen jaet-
tuun omaisuuteen verrattuna, Finanssival-
vonta voi selvitysmiesten ilmoituksesta mää-
rätä sen tulevaksi valtiolle. Muussa tapauk-
sessa sovelletaan 19 §:ää.

23 §
Suomalaisen vakuutusyhdistyksen selvi-

tystilasta ovat toimivaltaisia päättämään va-
kuutusyhdistyksen yhdistyskokous tai Fi-
nanssivalvonta. Konkurssista on toimivaltai-
nen päättämään suomalainen tuomioistuin.
Päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltäviä 12
luvun 6 c §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä tai
sen jälkeen, kun näihin toimenpiteisiin on
ryhdytty.

24 §
Vakuutussaatavilla on selvitystilassa tai

konkurssissa yhtäläisesti samanlainen etuoi-
keus vakuutusyhdistyksen omaisuuteen kuin
velkojien maksunsaantisaantijärjestyksestä
annetussa laissa (1578/1992) tarkoitetulla ir-
taimen pantin haltijalla pantattuun omaisuu-
teen (vakuutussaatavien etuoikeus).

29 §
Lisäksi vakuutusyhdistyksen selvitystilaan

ja konkurssiin sovelletaan, mitä vakuutusyh-
tiölain 23 luvun 2 §:n 2 momentissa, 7 §:n 2
momentissa, 8 §:n 3 momentissa, 9 §:n 2
momentissa, 11 §:n 2 ja 4 momentissa ja
12 §:n 1 ja 3 momentissa säädetään vakuu-
tusyhtiön selvitystilasta ja selvitysmiesten
tehtävistä.

30 §
Vakuutusyhdistyksen 12 luvun 6 c §:ssä

tarkoitetun omaisuuden luovutus- ja panttaus-
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kiellon sekä selvitystila- ja konkurssimenette-
lyn oikeusvaikutuksiin sovelletaan lisäksi,
mitä vakuutusyhtiölain 24 luvussa säädetään
vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja
panttauskiellon sekä selvitystila- ja konkurs-
simenettelyn oikeusvaikutuksiin sovelletta-
vasta laista.

14 luku

Sulautuminen

3 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten

hallitusten on laadittava kirjallinen sulautu-
missuunnitelma, joka on päivättävä ja allekir-
joitettava.

Sulautumissuunnitelmassa on oltava:
1) sulautumiseen osallistuvien yhdistysten

toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja ko-
tipaikat;

2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas-
taanottavan yhdistyksen yhdistysjärjestyksen
muutokseksi sekä kombinaatiosulautumisessa
ehdotus perustettavan yhdistyksen yhdistys-
järjestykseksi ja ehdotus siitä, miten perustet-
tavan yhdistyksen hallituksen ja hallintoneu-
voston jäsenet ja tilintarkastajat valitaan;

3) ehdotus sulautuvan yhdistyksen muiden
kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen osak-
kaiden mahdollisesta osakkuudesta vastaan-
ottavassa yhdistyksessä, ehdotus osakkaille
muusta mahdollisesta sulautumisen vuoksi
maksettavasta vastikkeesta sekä ehdotus vas-
tikkeesta sulautuvan yhdistyksen muille ta-
kuuosuudenomistajille ja heihin rinnastetta-
ville;

4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat
voivat vastustaa 12 §:ssä tarkoitetun täytän-
töönpanoluvan myöntämistä;

5) selvitys sulautuvan yhdistyksen omista-
mista vastaanottavan yhdistyksen takuu-
osuuksista, takuuosuuksien lukumäärä, yh-
teenlaskettu nimellisarvo ja taseeseen mer-
kitty hankintameno takuuosuuslajeittain;

6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik-
keen suorittamiseksi tarvittavasta uusmerkin-
nästä ja omien takuuosuuksien luovuttami-
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo-
tus vastaanottavan yhdistyksen takuupää-
omasta;

7) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja
muista ehdoista;

8) selvitys sulautumiseen osallistuvan yh-
distyksen hallintoneuvoston ja hallituksen jä-
senelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle ja
riippumattomana asiantuntijana toimivalle ti-
lintarkastajalle annettavista erityisistä eduista
ja oikeuksista;

9) selvitys sulautumisen syystä sekä perus-
teista, joiden mukaan vastike määritetään, ja
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongel-
mista;

10) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta;

11) selvitys siirtyvästä tasoitusmäärästä;
12) selvitys siitä, että vastaanottava vakuu-

tusyhdistys täyttää sulautumisen jälkeen 10
luvun vastuuvelan katetta koskevat vaatimuk-
set sekä 10 a luvussa säädetyt vakavaraisuus-
vaatimukset;

13) selvitys sulautuvan yhdistyksen va-
roista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden
arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulau-
tumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaan-
ottavan yhdistyksen taseeseen sekä sulautu-
miseen sovellettavista kirjanpidollisista me-
netelmistä;

14) selvitys sulautumiseen osallistuvien
yhdistysten omaisuuteen kohdistuvista yritys-
kiinnityslaissa (634/1984) tarkoitetuista yri-
tyskiinnityksistä.

Jollei tässä luvussa muuta säädetä, 2 mo-
mentin 6 kohdassa tarkoitettuihin ehdotuksiin
sovelletaan, mitä 4 luvussa säädetään uus-
merkinnästä sekä 5 a luvussa omien takuu-
osuuksien luovuttamisesta.

Sulautumissuunnitelmassa ei tarvita 2 mo-
mentin 9 kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos
kaikki sulautumiseen osallistuvien yhdistys-
ten osakkaat ja Finanssivalvonta suostuvat
siihen, että selvitystä ei laadita.

4 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten on

ilmoitettava sulautumissuunnitelma rekiste-
röitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman
allekirjoittamisesta. Sulautuminen raukeaa,
jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekis-
teröiminen evätään. Ilmoitukseen on liitettävä
5 §:ssä tarkoitettu lausunto ja 6 §:ssä tarkoi-
tetut liitteet.
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Ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallis-
tuvat yhdistykset yhdessä.

4 a §
Niillä sulautuvan yhdistysten velkojilla,

joiden saatava on syntynyt ennen sulautumis-
suunnitelman rekisteröimistä, on oikeus vas-
tustaa sulautumista. Sama oikeus on myös
velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman
tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
säädetään ja jonka saatava on syntynyt vii-
meistään 2 momentissa tarkoitettuna määrä-
päivänä.

Rekisteriviranomaisen on annettava sulau-
tuvan yhdistyksen hakemuksesta 1 momen-
tissa tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa
mainitaan velkojan oikeudesta vastustaa su-
lautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti re-
kisteriviranomaiselle viimeistään kuulutuk-
sessa mainittuna määräpäivänä. Kuulutuksen
antamista on haettava neljän kuukauden kulu-
essa sulautumissuunnitelman rekisteröimi-
sestä tai sulautuminen raukeaa. Rekisterivi-
ranomaisen on julkaistava kuulutus viralli-
sessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta
ennen määräpäivää ja rekisteröitävä kuulutus
viran puolesta.

Kuulutus on annettava vastaanottavan yh-
distyksen hakemuksesta myös vastaanottavan
yhdistyksen velkojille, jos sulautuminen on
5 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon
mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan
yhdistyksen velkojen maksun. Vastaanotta-
van yhdistyksen velkojiin sovelletaan tällöin,
mitä tässä luvussa säädetään sulautuvan yh-
tiön velkojista.

4 b §
Vakuutusyhdistyksen on viimeistään kuu-

kausi ennen määräpäivää lähetettävä kuulu-
tuksesta kirjallinen ilmoitus sellaisille 4 a §:n
1 momentissa tarkoitetuille tunnetuille velko-
jilleen, joiden saatava on syntynyt ennen su-
lautumissuunnitelman rekisteröintiä. Jos su-
lautuvan yhdistyksen takuuosuuden omistaja
on 12 §:n mukaisesti vaatinut lunastamista,
velkojille on ilmoitettava lunastettaviksi vaa-
dittujen osakkeiden ja oikeuksien määrät. Il-
moitus voidaan lähettää vasta sulautumisesta
päättävän yhdistyskokouksen jälkeen. Jos

kaikki yhdistyksen takuuosuuden omistajat
ovat ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeu-
desta tai heillä ei muuten ole lunastusoikeut-
ta, ilmoitus voidaan kuitenkin lähettää aikai-
semmin.

6 §
Sulautumissuunnitelmaan on kunkin sulau-

tumiseen osallistuvan yhdistyksen osalta lii-
tettävä:

1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää-
töstä ja toimintakertomusta koskevista asia-
kirjoista tai, jos sulautumisesta päättävässä
yhdistyskokouksessa käsitellään tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen vahvistamista,
jäljennös tätä tilinpäätöstä ja toimintakerto-
musta sekä kahden tätä edeltäneen tilikauden
tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista
asiakirjoista;

2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta-
man tilikauden päättymisestä on kulunut su-
lautumisesta päättävään yhdistyskokoukseen
mennessä yli kuusi kuukautta eikä kokouk-
sessa käsitellä tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen vahvistamista, jäljennös välitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta, joka ei
saa olla neljää kuukautta vanhempi ja joka on
laadittu ja tarkastettu noudattaen tilinpäätöstä
ja toimintakertomusta koskevia säännöksiä ja
määräyksiä;

3) hallituksen selostus viimeisen tilinpää-
töksen tai välitilinpäätöksen jälkeisistä yhdis-
tyksen asemaan olennaisesti vaikuttavista ta-
pahtumista;

4) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston
lausunto välitilinpäätöksestä, toimintakerto-
muksesta ja hallituksen selostuksesta;

5) 5 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis-
suunnitelmasta;

6) 3 §:n 4 momentissa ja 5 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetut Finanssivalvonnan suostu-
mukset;

7) kunkin sulautumiseen osallistuvan yh-
distyksen viimeisen tilikauden jälkeen mah-
dollisesti tekemät varojen jakamista koskevat
päätökset.

Finanssivalvonnan suostumus

11 §
Kuukauden kuluessa sulautumissuunnitel-
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man allekirjoittamisesta sulautumiseen osal-
listuvien vakuutusyhdistysten on haettava Fi-
nanssivalvonnan suostumus sulautumissuun-
nitelmaan sekä vahvistus sulautumisen vaati-
malle yhdistysjärjestyksen muutokselle ja, jos
kysymys on kombinaatiosulautumisesta, uu-
den yhdistyksen yhdistysjärjestykselle.

Vakuutusyhdistysten sulautuessa vastaan-
ottavan yhdistyksen on haettava 1 momen-
tissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä Fi-
nanssivalvonnan vahvistus sulautumisesta
johtuvalle tasoitusmäärän siirtoa koskeville
perusteille.

Sulautumista koskevasta hakemuksesta Fi-
nanssivalvonnan on kuulutettava vastaanotta-
van yhdistyksen kustannuksella virallisessa
lehdessä, jollei se katso, että hakemus on
enemmittä selvityksittä hylättävä. Kuulutuk-
sessa on kehotettava niitä sulautuvan yhdis-
tyksen vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä
muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään
ne Finanssivalvonnalle sen määräämässä
ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta.
Kuulutus on annettava myös vastaanottavan
yhdistyksen vakuutusvelkojille, jos sulautu-
minen on 5 §:ssä tarkoitetun lausunnon mu-
kaan omiaan vaarantamaan yhdistyksen vel-
kojen maksun. Finanssivalvonnan on velvoi-
tettava sulautuva yhdistys viipymättä anta-
maan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä su-
lautuvan yhdistyksen kotipaikan sanomaleh-
dessä sekä lisäksi siten kuin Finanssivalvonta
tarvittaessa määrää.

Finanssivalvonnan on annettava suostu-
muksensa, jos:

1) sulautuminen ei vaaranna vakuutettuja
etuja; sekä

2) sulautumisen ei katsota vaarantavan ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden nou-
dattamista vakuutusyhdistyksen toiminnassa.

Finanssivalvonnalla on oikeus liittää suos-
tumukseensa tarpeelliset ehdot vakuutettujen
etujen ja terveiden ja varovaisten liikeperiaat-
teiden noudattamisen turvaamiseksi vakuu-
tusyhdistyksen toiminnassa.

Sulautuva ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta anne-
tussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.

Jollei suostumusta haeta määräajassa tai

jos se evätään ja epäämispäätös saa lainvoi-
man, sulautuminen raukeaa.

Takuuosuuksien lunastaminen

12 §
Sulautuvan vakuutusyhdistyksen takuu-

osuuden omistaja voi sulautumisesta päättä-
vässä yhdistyskokouksessa vaatia takuu-
osuuksiensa lunastamista ja hänelle on varat-
tava siihen tilaisuus ennen kuin sulautumi-
sesta päätetään. Vain ne takuuosuudet voi-
daan lunastaa, jotka on ilmoitettu merkittä-
viksi takuuosuusluetteloon yhdistyskokouk-
seen tai viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Lisäksi edellytyksenä on, että lu-
nastusta vaativa äänestää sulautumispäätöstä
vastaan.

Jos takuuosuuksien lunastusoikeudesta tai
lunastamisen ehdoista ei sovita vastaanotta-
van yhdistyksen kanssa, asia on annettava
välimiesten ratkaistavaksi noudattaen, mitä
16 luvun 4 §:ssä säädetään riidan käsittelystä
välimiesmenettelyssä. Takuuosuuden omista-
jan on pantava asia vireille viimeistään kuu-
kauden kuluttua yhdistyskokouksesta. Vireil-
lepanon jälkeen takuuosuuden omistajalla on
oikeus vain lunastushintaan. Jos lunastusme-
nettelyssä myöhemmin vahvistetaan, ettei
heillä ole oikeutta lunastukseen, heillä on
oikeus sulautumisvastikkeeseen sulautumis-
suunnitelman mukaisesti. Jos sulautuminen
raukeaa, myös lunastusmenettely raukeaa.

Lunastushinta on takuuosuuden sulautu-
mispäätöstä edeltävän ajankohdan käypä
hinta. Lunastushintaa määritettäessä ei oteta
huomioon sulautumisen mahdollista sulautu-
van yhdistyksen takuuosuuden arvoa alenta-
vaa vaikutusta. Lunastushinnalle on makset-
tava vuotuista korkoa sulautumispäätöksen ja
lunastushinnan maksamisen väliseltä ajalta
korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voi-
massa olevan viitekoron mukaisesti.

Lunastushinta on maksettava kuukauden
kuluttua tuomion lainvoimaiseksi tulemi-
sesta, ei kuitenkaan ennen sulautumisen täy-
täntöönpanon rekisteröimistä.

Lunastushinnan maksamisesta vastaa vas-
taanottava yhdistys. Sulautuvan yhdistyksen
on viipymättä ilmoitettava tälle lunastusvaati-
muksista.
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Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta ja
sulautumisen oikeusvaikutukset

15 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten on

tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus su-
lautumisen täytäntöönpanosta kuuden kuu-
kauden kuluessa sitä koskevan Finanssival-
vonnan suostumuksen antamisesta. Jollei il-
moitusta tehdä määräajassa, sulautuminen
raukeaa.

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta
korvaa absorptiosulautumisessa 4 luvun
7 §:ssä tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen ja
kombinaatiosulautumisessa 2 luvun 10 §:ssä
tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. Muilta osin
vastikkeen suorittamiseksi tarvittavan uus-
merkinnän rekisteröintiin sovelletaan 4 luvun
säännöksiä ja vastaanottavan yhdistyksen re-
kisteröintiin 2 luvun säännöksiä.

Ilmoitukseen on liitettävä kunkin sulautu-
miseen osallistuvan yhdistyksen hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus sekä ti-
lintarkastajien todistus siitä, että sulautumi-
sen rekisteröinnillä vastaanottava yhdistys
saa täyden maksun määrästä, joka merkitään
yhdistyksen omaan pääomaan vastikkeeksi
annettavista takuuosuuksista. Lisäksi ilmoi-
tukseen on liitettävä kunkin sulautumiseen
osallistuvan yhdistyksen hallituksen jäsenten
ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulau-
tumisessa on noudatettu tämän lain säännök-
siä, sulautumiseen osallistuvien yhdistysten
sulautumista koskevat päätökset sekä osoitus
Finanssivalvonnan suostumuksesta.

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä
sulautuminen, jos velkoja ei ole vastustanut
sulautumista taikka jos velkoja on tuomiois-
tuimen tuomion mukaan saanut maksun tai
turvaavan vakuuden saatavastaan.

Jos velkoja on vastustanut sulautumista,
rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä
yhdistykselle viipymättä määräpäivän jäl-
keen. Velkojan vastustaessa sulautuminen
raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.
Rekisteriviranomaisen on kuitenkin lykättävä
asian käsittelyä, jos yhdistys osoittaa kuukau-
den kuluessa määräpäivästä panneensa vi-
reille kanteen sen vahvistamiseksi, että vel-
koja on saanut maksun tai turvaavan vakuu-

den saatavastaan, taikka jos yhdistys ja vel-
koja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lyk-
käämistä.

Jos sulautumiseen osallistuvista yhdistyk-
sistä useamman kuin yhden omaisuuteen on
voimassa yrityskiinnityslaissa tarkoitettu yri-
tyskiinnitys, sulautumista ei saa rekisteröidä,
ellei samalla rekisteröidä hakemuksen perus-
teella yhdistysten ja kiinnityksenhaltijoiden
sopimusta kiinnitysten etuoikeuden järjestä-
misestä.

Rekisteröinnissä on otettava huomioon su-
lautumisen täytäntöönpanon suunniteltu re-
kisteröintiajankohta, jollei siihen ole estettä
eikä ajankohta ole myöhemmin kuin neljän
kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään velkojasta,
ei koske vakuutusvelkojaa.

14 a luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

1 §
Vakuutusyhdistys (luovuttava yhdistys) voi

luovuttaa vakuutuskantansa toiselle vakuu-
tusyhdistykselle (vastaanottava yhdistys) tai
vakuutusyhtiölle (vastaanottava yhtiö). Luo-
vutettaessa vakuutuskantaa vakuutusyhtiölle
vastaanottavaan yhtiöön sovelletaan, mitä
tässä luvussa säädetään vastaanottavasta yh-
distyksestä.

Luovutettaessa vakuutuskannan osa sovel-
letaan, mitä vakuutuskannan luovuttamisesta
säädetään.

Jos vakuutuskanta luovutetaan vakuutus-
yhtiölle, sovelletaan lisäksi, mitä vakuutusyh-
tiölain 21 luvussa säädetään vakuutuskannan
ja sen osan luovuttamisesta.

Vastaanottavalle yhdistykselle tai yhtiölle
on myös siirrettävä luovutettavaa vakuutus-
kantaa vastaava osa luovuttavan yhdistyksen
tasoitusmäärästä.

3 §
Luovuttavan ja vastaanottavan yhdistyksen

hallitusten on laadittava kirjallinen vakuutus-
kannan luovutusta koskeva suunnitelma, joka
on päivättävä ja allekirjoitettava.

Vakuutuskannan luovuttamista koskevassa
suunnitelmassa on oltava:
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1) luovuttavan ja vastaanottavan yhdistyk-
sen toiminimi, rekisterinumero, osoite ja ko-
tipaikka;

2) ehdotus vastaanottavan yhdistyksen yh-
distysjärjestyksen muutokseksi;

3) ehdotus luovutettaviin ensivakuutuksiin
perustuvasta osakkuudesta ja luovutettaviin
jälleenvakuutuksiin perustuvasta mahdolli-
sesta osakkuudesta vastaanottavassa yhdis-
tyksessä tai keskinäisessä vakuutusyhtiössä;

4) ehdotus vakuutuskannan luovuttami-
sesta mahdollisesti suoritettavasta vastik-
keesta ja sen ehdoista;

5) selvitys luovuttavan ja vastaanottavan
yhdistyksen hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle
ja riippumattomana asiantuntijana toimivalle
tilintarkastajalle annettavista erityisistä
eduista ja oikeuksista;

6) selvitys vakuutuskannan luovuttamisen
syystä;

7) selvitys luovutettavasta vakuutuskan-
nasta ja sen katteena siirrettäväksi sovitusta
varallisuudesta;

8) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisen
suunnitellusta voimaantuloajankohdasta;

9) selvitys siirtyvästä tasoitusmäärästä;
10) selvitys siitä, että luovuttava vakuu-

tusyhdistys, joka ei ole selvitystilassa, ja vas-
taanottava vakuutusyhdistys, täyttävät luovu-
tuksen jälkeen 10 luvun vastuuvelan katetta
koskevat vaatimukset sekä 10 a luvussa sää-
detyt vakavaraisuusvaatimukset.

9 §
Kuukauden kuluessa vakuutuskannan luo-

vuttamista koskevan suunnitelman allekirjoit-
tamisesta vakuutusyhdistysten on haettava
Finanssivalvonnan suostumus suunnitelmaan
ja vahvistus vakuutuskannan luovuttamisen
vaatimalle yhdistysjärjestyksen muutokselle.

Vastaanottavan yhdistyksen ja luovuttavan
yhdistyksen on haettava 1 momentissa tarkoi-
tetun hakemuksen yhteydessä Finanssival-
vonnan vahvistus tasoitusmäärän siirtoa kos-
keville perusteille.

Vakuutuskannan luovuttamista koskevasta
hakemuksesta Finanssivalvonnan on kuulu-
tettava vastaanottavan yhdistyksen kustan-
nuksella virallisessa lehdessä, jollei se katso,
että hakemus on enemmittä selvityksittä hy-

lättävä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä
luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien
vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittä-
mään ne Finanssivalvonnalle sen määrää-
mässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi
kuukautta. Kuulutus on annettava myös
muille luovuttavan yhdistyksen vakuutusvel-
kojille, jos vakuutuskannan luovuttaminen on
4 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omiaan
vaarantamaan luovuttavan yhdistyksen vel-
kojen maksun. Kuulutus on annettava myös
vastaanottavan yhdistyksen vakuutusvelko-
jille, jos vakuutuskannan luovuttaminen on
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan
vastaanottavan yhdistyksen velkojen maksun.
Finanssivalvonnan on velvoitettava luovut-
tava yhdistys viipymättä antamaan tieto kuu-
lutuksesta ainakin yhdessä luovuttavan yhdis-
tyksen kotipaikan sanomalehdessä sekä li-
säksi siten kuin Finanssivalvonta tarvittaessa
määrää.

Finanssivalvonnan on annettava suostu-
muksensa, jos:

1) vakuutuskannan luovuttaminen ei vaa-
ranna vakuutettuja etuja; sekä

2) vakuutuskannan luovuttamisen ei kat-
sota vaarantavan terveiden ja varovaisten lii-
keperiaatteiden noudattamista vakuutusyhdis-
tyksen toiminnassa.

Finanssivalvonnalla on oikeus liittää suos-
tumukseensa tarpeelliset ehdot vakuutettujen
etujen sekä terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden noudattamisen turvaamiseksi va-
kuutusyhdistyksen toiminnassa.

Luovuttava ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta anne-
tussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.

15 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

1 §
Hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jä-

senen ja toimitusjohtajan on korvattava va-
hinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun
6 d §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen
vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta
aiheuttanut yhdistykselle.
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Perustaja, hallituksen jäsen, hallintoneu-
voston jäsen ja toimitusjohtaja on velvollinen
korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtä-
vässään muuten tätä lakia tai yhdistysjärjes-
tyksen määräyksiä rikkomalla tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistyk-
selle, osakkaalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä
lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikko-
malla 1 luvun 6 d §:ssä tarkoitettua periaa-
tetta tai jos vahinko on aiheutettu rikkomalla
yhdistysjärjestyksen määräystä, vahinko kat-
sotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta,
jollei menettelystä vastuussa oleva osoita me-
netelleensä huolellisesti. Sama koskee vahin-
koa, joka on aiheutettu vakuutusyhtiölain 8
luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lähi-
piiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

3 §
Osakkaan on korvattava vahinko, jonka

hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai
yhdistysjärjestyksen määräysten rikkomiseen
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
yhdistykselle, toiselle osakkaalle tai muulle
henkilölle.

Vahinko, joka on aiheutettu vakuutusyh-
tiölain 8 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toi-
mella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuu-
desta, jollei osakas osoita menetelleensä huo-
lellisesti.

3 a §
Yhdistyskokouksen puheenjohtajan on

korvattava vahinko, jonka hän on tehtäväs-
sään tätä lakia tai yhdistysjärjestyksen mää-
räyksiä rikkomalla tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttanut yhdistykselle, osak-
kaalle tai muulle henkilölle.

5 §
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yh-

distyksen lukuun 1, 3 tai 3 a §:n taikka
tilintarkastuslain 51 §:n nojalla päättää yhdis-
tyskokous. Hallituksella on kuitenkin oikeus
päättää rangaistavaan tekoon perustuvan kor-
vauskanteen nostamisesta.

Yhdistyskokouksen päätös vastuuvapau-
den myöntämisestä tai kanteen nostamatta
jättämisestä ei estä yhdistystä nostamasta

kannetta, jos yhdistyskokoukselle ei tilinpää-
töksessä tai tilintarkastuskertomuksessa
taikka muutoin ole annettu olennaisesti oi-
keita ja täydellisiä tietoja kanteen perusteena
olevasta päätöksestä tai toimenpiteestä.

Jos yhdistys asetetaan konkurssiin hake-
muksesta, joka on tehty kahden vuoden kulu-
essa siitä, kun yhdistyskokouksessa päätettiin
myöntää vastuuvapaus tai olla nostamatta
kannetta, konkurssipesä saa tämän päätöksen
estämättä ajaa kannetta.

6 §
Yhdellä tai useammalla osakkaalla on oi-

keus ajaa omissa nimissään kannetta vahin-
gonkorvauksen suorittamiseksi vakuutusyh-
distykselle 5 §:n 1 ja 2 momentin estämättä,
jos kannetta vireille pantaessa on todennä-
köistä, ettei yhdistys huolehdi vahingonkor-
vausvaatimuksen toteuttamisesta ja että kan-
tajilla tuolloin on vähintään yksi kymmenes-
osa kaikista äänistä.

Yhdistykselle on varattava tilaisuus tulla
asiassa kuulluksi, jollei se ole ilmeisen tar-
peetonta. Kannetta ajavat osakkaat vastaavat
itse oikeudenkäyntikuluista, mutta heillä on
oikeus saada niistä korvaus yhdistykseltä, jos
yhdistykselle oikeudenkäynnillä saatavat va-
rat siihen riittävät.

Jos korvausvelvollinen on saanut yhdistys-
kokouksen päätöksellä vastuuvapauden,
kanne on nostettava kolmen kuukauden kulu-
essa yhdistyskokouksen päätöksestä. Jos sa-
massa yhdistyskokouksessa on 9 luvun
6 §:ssä säädetyin tavoin vaadittu ja kanna-
tettu erityisen tarkastuksen toimittamista,
kanne voidaan kuitenkin aina nostaa kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastuksesta
annettu lausunto on esitetty yhdistyskokouk-
sessa tai hakemus tarkastajan määräämiseksi
hylätty.

Osakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta
yhdistykselle aiheutetusta vahingosta.

Vakuutusyhdistyksen osakkaiden pyyn-
nöstä yhdistys on velvollinen selvittämään ja
antamaan todistuksen siitä, että kantajilla on
1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vä-
hintään yksi kymmenesosa kaikista äänistä.

7 §
Yhdistyksen lukuun 1, 3 tai 3 a §:n taikka
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tilintarkastuslain 51 §:n nojalla ajettavaa kan-
netta ei voida nostaa, ellei kanne perustu
rangaistavaan tekoon:

1) perustajaa vastaan viiden vuoden kulut-
tua siitä, kun perustamiskokouksessa tehtiin
päätös yhdistyksen perustamisesta;

2) hallituksen jäsentä, hallintoneuvoston
jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan viiden
vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä,
jona se päätös tehtiin tai siihen toimenpitee-
seen ryhdyttiin, johon kanne perustuu;

3) tilintarkastajaa vastaan viiden vuoden
kuluttua siitä, kun se tilintarkastuskertomus,
lausunto tai todistus, johon kanne perustuu,
esitettiin; eikä

4) osakasta tai yhdistyskokouksen puheen-
johtajaa vastaan viiden vuoden kuluttua pää-
töksestä tai toimenpiteestä, johon kanne pe-
rustuu.

Jos yhdistyksen lukuun ajettavan kanteen
nostamisen määräaika on kulunut loppuun, ei
5 §:n 3 momentissa tarkoitettua kannetta
voida nostaa sen jälkeen, kun kuukausi on
kulunut konkurssissa määrätystä valvontapäi-
västä.

8 §
Yhdistysjärjestyksessä ei voida rajoittaa

yhdistyksen tämän luvun 1, 3 ja 3 a §:n tai
tilintarkastuslain 51 §:n mukaista oikeutta va-
hingonkorvaukseen, jos vahinko on aiheu-
tettu:

1) rikkomalla sellaisia tämän lain säännök-
siä, joista ei voida poiketa yhdistysjärjestyk-
sen määräyksellä; taikka

2) muuten tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta.

Yhdistyksen oikeutta vahingonkorvauk-
seen voidaan muuten yhdistysjärjestyksessä
rajoittaa vain kaikkien osakkaiden suostu-
muksella.

Yhdistysjärjestyksessä ei voida rajoittaa
osakkaan tai muun henkilön tämän luvun tai
tilintarkastuslain 51 §:n mukaista oikeutta va-
hingonkorvaukseen tai kanteen ajamiseen.

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §
Kun yhdistyskokouksen päätöksen moitti-

mista koskeva kanne on pantu vireille, tuomi-
oistuin voi kantajan vaatimuksesta ennen
asian ratkaisemista määrätä, ettei päätöstä saa
panna täytäntöön. Ratkaisusta ei saa erikseen
valittaa.

Tuomioistuimen on viran puolesta viivy-
tyksettä annettava ratkaisustaan tieto Finans-
sivalvonnalle sekä, jos yhdistyskokouksen
päätös on sellainen, että siitä lain mukaan on
tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten, myös
rekisteriviranomaiselle. Tuomioistuimen on
ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi myös
tieto ratkaisunsa lainvoimaisuudesta.

4 §
Yhdistysjärjestyksen määräys riidan käsit-

telemisestä välimiesmenettelyssä sitoo va-
kuutusyhdistystä, takuuosuuden omistajaa,
hallitusta, hallintoneuvostoa, hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa
sekä tilintarkastajaa välityssopimuksen tavoin
niin kuin välimiesmenettelystä annetussa
laissa säädetään. Yhdistysjärjestyksen mää-
räys 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta lunastuslau-
sekkeesta johtuvan lunastusoikeutta tai lunas-
tushintaa koskevan riidan käsittelemisestä vä-
limiesmenettelyssä sitoo vastaavasti sellaisen
riidan osapuolia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua yhdistys-
järjestyksen määräystä sovelletaan kuitenkin
ainoastaan kanteeseen, jonka peruste on syn-
tynyt määräyksen rekisteröimisen jälkeen.

Jos yhdistyksen ja hallituksen välinen riita
siirretään välimiesten ratkaistavaksi, sovelle-
taan, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään
asiamiehen asettamisesta ja määräajan laske-
misesta.

6 §
Jos osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:ssä sää-

detty velvollisuus toimittaa asiakirjoja rekis-
teriviranomaiselle laiminlyödään, rekisterivi-
ranomainen voi velvoittaa toimitusjohtajan
tai hallituksen jäsenen sakon uhalla toimitta-
maan ne sille määräämässään ajassa.

Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on
asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta
valittamalla.
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7 §
Joka tahallaan
1) harjoittaa vakuutusliikettä 1 luvun 4 §:n

tai 5 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti,
taikka

2) antaa 13 luvun 28 §:n säännösten tai
Finanssivalvonnasta annetun lain 27 §:n no-
jalla määrätyn toiminnan rajoituksen vastai-
sesti uusia vakuutuksia,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
vakuutusliikkeen luvattomasta harjoittami-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.

Virallisen syyttäjän on ennen 1 momen-
tissa tarkoitettua rikosta koskevan syytteen
nostamista varattava Finanssivalvonnalle ti-
laisuus antaa lausuntonsa asiassa. Tuomiois-
tuimen on tätä rikosasiaa käsitellessään varat-
tava Finanssivalvonnalle tilaisuus tulla kuul-
luksi.

8 §
Joka tahallaan
1) toimii toisen välikätenä äänioikeuden

rajoittamista koskevan tämän lain säännöksen
tai yhdistysjärjestyksen määräyksen kiertämi-
seksi,

2) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintarkas-
tuskertomuksen laatimisesta,

3) Finanssivalvonnan 12 luvun 6 c §:n
nojalla määräämän kiellon vastaisesti luovut-
taa tai panttaa yhdistyksen hallinnassa olevaa
omaisuutta,

4) rikkoo säännöksiä riippumattomana asi-
antuntijana toimivan tilintarkastajan lausun-
non laatimisesta,

5) jakaa yhdistyksen varoja tämän lain
säännösten vastaisesti,

6) antaa vakuuden 11 luvun 10 §:n sään-
nösten vastaisesti, taikka

7) rikkoo 3 luvun 2 a §:n 1 momentin
kieltoa vakuutusyhdistyksen arvopaperien ot-
tamisesta arvopaperimarkkinalaissa tarkoite-
tun julkisen kaupankäynnin kohteeksi,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo-
deksi.

9 §
Joka tahallaan
1) takuuosuuskirjaa taikka väliaikaistodis-

tusta annettaessa menettelee tämän lain sään-
nösten vastaisesti,

2) rikkoo yhdistyskokouksen pöytäkirjan
nähtävillä pitämistä koskevaa säännöstä,

3) laiminlyö takuuosuusluettelon taikka ta-
kuuosuudenomistajia koskevan luettelon pi-
tämisen tai niiden nähtävänä pitämisen,

4) hankkii takuuosuuksia tekemättä vakuu-
tusyhtiölain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitettua il-
moitusta taikka Finanssivalvonnan tämän lain
taikka vakuutusyhtiölain 4 luvun 9 §:n perus-
teella antaman kiellon vastaisesti hankkii ta-
kuuosuuksia,

5) rikkoo osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:n
säännöksiä tilinpäätöksen, konsernitilinpää-
töksen tai toimintakertomuksen toimittami-
sesta rekisteriviranomaiselle taikka jättää toi-
mittamatta tämän lain mukaan Finanssival-
vonnalle annettavan ilmoituksen tai muun tie-
don,

6) jättää noudattamatta, mitä 2 luvun 9 §:n
1 momentin 1—3 kohdassa säädetään pää-
töksenteon edellytyksistä perustamiskokouk-
sessa, taikka

7) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen, konsernitilin-
päätöksen, välitilinpäätöksen tai 13 luvun
5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen
laatimisesta taikka vakuutusyhdistyksen su-
lautumista tai selvitystilaa koskevan lopputi-
lityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikkomuksesta
sakkoon.

Vakuutusyhdistysrikkomuksesta tuomitaan
myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta
menettelee 1 momentin 7 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla.

10 §
Joka vakuutusyhdistyksen tai sen palvelu-

yrityksen palveluksessa tai näiden toimielin-
ten jäsenenä tai varajäsenenä tai vakuutusyh-
distyksen toimeksiannosta tehtävää suoritta-
essaan taikka vakuutusalan lautakunnan tai
vastaavan toimielimen palveluksessa tai jäse-
nenä tai asiantuntijana toimeksiannon perus-
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teella taikka 2—5 momentin nojalla on saa-
nut tietää vakuutusyhdistyksen, sen asiak-
kaan tai jonkun muun taloudellista asemaa tai
terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia
oloja koskevan seikan taikka liike- tai am-
mattisalaisuuden, ei saa ilmaista tätä sivulli-
selle, jollei se, jonka hyväksi salassapitovel-
vollisuus on säädetty, anna suostumustaan
tietojen ilmaisemiseen tai jollei laissa ole
muuta säädetty. Asiakasta koskevia salassapi-
tovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja ei saa
antaa myöskään yhdistyskokoukselle eikä ko-
koukseen osallistuvalle osakkaalle, lukuun
ottamatta yhdistyskokouksen ääniluetteloa.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on
oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden piiriin
kuuluvia tietoja:

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle ri-
koksen estämiseksi ja selvittämiseksi;

2) Finanssivalvonnalle ja muulle rahoitus-
markkinoita valvovalle Suomen viranomai-
selle;

3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoi-
tustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvo-
valle viranomaiselle;

4) vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalle;
5) Suomen tai muun ETA-valtion viran-

omaiselle, jonka tehtävänä on osallistua va-
kuutusyrityksen selvitystila- tai konkurssime-
nettelyyn taikka muuhun vastaavaan menette-
lyyn;

6) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyrityk-
sen selvitystila- tai konkurssimenettelyyn
taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osal-
lisina olevien toimielinten valvonnasta;

7) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyritys-
ten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä ti-
lintarkastuksia suorittavien henkilöiden val-
vonnasta;

8) ETA-valtion riippumattomille vakuutus-
matemaatikoille, jotka suorittavat vakuutus-
yritysten laillisuusvalvontaa, ja näiden va-
kuutusmatemaatikoiden valvonnasta vas-
tuussa olevalle toimielimelle;

9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimieli-

melle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiö-
oikeuden noudattamisen seurannasta ja rikko-
musten tutkimisesta;

10) Suomen tai muun ETA-valtion keskus-
pankille ja rahapoliittisena viranomaisena sa-
manlaisen tehtävän omaavalle muulle toimi-
elimelle sekä muulle maksujärjestelmien val-
vonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle;

11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toi-
mielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun vaitiolo-
velvollisuuden piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus
luovuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tar-
peen kunkin 2 momentissa mainitun viran-
omaisen tehtävien suorittamiseksi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, vakuutusyhdistyksellä on oikeus luovut-
taa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia
tietoja:

1) toiselle vakuutuslaitokselle jälleenva-
kuutuksen järjestämistä varten;

2) vakuutusyhdistyksen palveluyritykselle
tai sille, joka hoitaa vakuutusyhdistyksen an-
tamaa tehtävää toimeksiannon perusteella;

3) vakuutusyhdistyksen kanssa samaan
konserniin tai sen kanssa samaan taloudelli-
seen yhteenliittymään kuuluvalle vakuutus-
laitokselle korvausasian hoitoa, vakuutusso-
pimuksen tekemistä ja vakuutusliikkeen har-
joittamisen kannalta tarpeellisten muiden teh-
tävien hoitamista varten; mitä edellä tässä
kohdassa säädetään tietojen luovuttamisesta,
ei sovelleta henkilötietolain (523/1999)
11 §:ssä tarkoitettujen arkaluonteisten tieto-
jen luovuttamiseen;

4) vakuutusalan lautakunnan tai vastaavan
toimielimen palveluksessa tai jäsenenä ole-
valle sinne käsiteltäväksi saatetun asian hoi-
tamista varten;

5) toiselle vakuutuslaitokselle tai vahin-
gonaiheuttajalle vakuutusyhdistyksen takau-
tumisoikeuden toteuttamiseksi sekä toiselle
vakuutuslaitokselle sen selvittämiseksi, mikä
on eri vakuutuslaitosten vastuu samasta va-
kuutustapahtumasta;

6) vakuutusyhdistykseen kohdistuneista ri-
koksista sekä sille ilmoitetuista vahingoista
toisille vakuutuslaitoksille vakuutuslaitoksiin
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kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen liit-
tyvän tärkeän edun vuoksi, jos tietosuojalau-
takunta on antanut tähän henkilötietolain
43 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan;

7) sosiaali- ja terveysministeriön luvalla
historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai ti-
lastointia varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen
antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi
salassapitovelvollisuus on säädetty; lupa voi-
daan antaa määräajaksi ja siihen on liitettävä
yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi tar-
peelliset määräykset; lupa voidaan peruuttaa,
milloin siihen harkitaan olevan syytä;

8) Suomen syyttäjä- ja esitutkintaviran-
omaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämi-
seksi sekä 1 momentissa tarkoitetuille viran-
omaisille tai toimielimille; terveydentilaan
liittyviä tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain
syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle vakuu-
tus- tai eläkelaitokseen kohdistuvan petosri-
koksen estämiseksi, selvittämiseksi ja syyt-
teeseen panoa varten; sekä

9) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekis-
terinpitäjälle; luovuttaa voidaan kuitenkin
vain tietoja, joita luottotietotoiminnan harjoit-
taja saa tallettaa luottotietorekisteriin tai
muutoin käsitellä luottotietoina käytettäviksi.

Sen lisäksi, mitä 4 momentissa säädetään,
vakuutusyhdistys voi luovuttaa asiakasrekis-
terissään olevia markkinointia sekä asiakas-
palvelua ja muuta asiakassuhteen hoitamista
varten tarpeellisia tietoja sellaiselle yrityk-
selle, joka kuuluu vakuutusyhdistyksen
kanssa samaan taloudelliseen yhteenliitty-
mään. Mitä edellä tässä momentissa sääde-
tään tietojen luovuttamisesta, ei sovelleta
henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen arka-
luonteisten tietojen luovuttamiseen.

Mitä 4 momentin 4 kohdassa säädetään
vakuutusyhdistyksen oikeudesta tietojen luo-
vuttamiseen, sovelletaan myös 4 momentin
4 kohdassa tarkoitetun vakuutusalan lauta-
kunnan tai toimielimen oikeuteen luovuttaa
tietoja.

Vakuutusyhdistys voi 4 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa luovuttaa vain sellaisia
tietoja, joita tarvitaan kyseessä olevien tehtä-
vien suorittamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä joulu-
kuuta 2009.

Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyk-
seen sisältyvän tämän lain vastaisen mää-
räyksen sijasta noudatetaan tätä lakia. Jos
yhdistysjärjestys ei vastaa lain vaatimuksia,
vakuutusyhdistyksen hallituksen on tehtävä
ehdotus yhdistysjärjestyksen muuttamiseksi
lain mukaiseksi. Yhdistysjärjestyksen muu-
toksille on haettava Finanssivalvonnan vah-
vistus viimeistään kolmen vuoden kuluttua
lain voimaantulosta. Finanssivalvonta voi
asettaa yhdistykselle uhkasakon tämän vel-
voitteen täyttämisen tehosteeksi. Yhdistysjär-
jestyksen muutokset on ilmoitettava rekiste-
röitäväksi kolmen kuukauden kuluessa Fi-
nanssivalvonnan antamasta päätöksestä.

Jos vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyk-
seen on ennen tämän lain voimaantuloa otettu
takuuosuuden omistajien osakkuutta koske-
via määräyksiä, niihin sovelletaan, mitä 2
momentissa säädetään yhdistysjärjestyksestä.

Jos yhdistyskokouksen päätös on tehty en-
nen lain voimaantuloa, päätettyyn asiaan ja
siihen liittyviin rekisteröinteihin sekä muihin
menettelyihin sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa ollutta lakia. Jos yhdistysko-
kouksen päätös tehdään lain tultua voimaan,
kokouskutsuun, kokousasiakirjoihin sekä ko-
koukseen ilmoittautumiseen ja osallistumi-
seen sovelletaan lakia jo ennen sen voimaan-
tuloa.

Sen estämättä, mitä 1 luvun 2 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, ennen tämän lain voi-
maantuloa merkityn takuuosuuden omistaja
on vakuutusyhdistyksen osakas vain, jos yh-
distysjärjestyksessä niin määrätään.

Sen estämättä, mitä 1 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, myös vakuutusyhdistyk-
sen takuuosuudenomistajaosakkaat ovat vas-
tuussa sellaisista vakuutusyhdistyksen vel-
voitteista, jotka ovat syntyneet ennen lain
voimaantuloa.

Jos yhdistysjärjestyksen määräys hallinto-
neuvostosta on ilmoitettu rekisteröitäväksi
ennen lain voimaantuloa, hallintoneuvostolla
on kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta
oikeus valita hallituksen jäsenet, jollei yhdis-
tysjärjestyksessä määrätä toisin.

Ylikurssirahasto on 10 luvun 6 §:ssä tar-
koitettua sidottua omaa pääomaa.

Edellä 10 luvun omaa pääomaa, kirjanpi-
toa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kos-
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kevia säännöksiä sovelletaan viimeistään siltä
tilikaudelta, joka alkaa tämän lain tultua voi-
maan.

Sulautumiseen sovelletaan lain voimaan
tullessa voimassa ollutta lakia, jos sulautu-
missuunnitelma ilmoitetaan rekisteröitäväksi
ennen lain voimaantuloa. Vakuutuskannan
luovuttamiseen sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa ollutta lakia, jos vakuutuskan-
nan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan
on haettu Finanssivalvonnan suostumusta en-
nen lain voimaantuloa. Muussa tapauksessa

sulautumiseen ja vakuutuskannan luovutta-
miseen sovelletaan lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta lakia.

Ennen lain voimaantuloa tehdyn päätöksen
pätemättömyyttä koskevan moitekanteen tai
muun vaatimuksen käsittelemiseen ja ratkai-
semiseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa ollutta lakia.

Vahingonkorvaukseen, joka perustuu en-
nen lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon
tai laiminlyöntiin, sovelletaan lain voimaan
tullessa voimassa ollutta lakia.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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L a k i

N:o 1232

maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006)

117, 118, 120, 126—129 ja 134 §, sellaisena kuin niistä on 128 § laissa 1170/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 128 a ja 128 b § seuraavasti:

117 §

Valtuuskunnan tehtävät ja päätöksenteko

Valtuuskunnan tehtävänä on päättää eläke-
laitoksen toiminnan yleisistä suuntaviivoista
sekä valvoa eläkelaitoksen hallituksen toi-
mintaa.

Valtuuskunnan on:
1) valittava muut kuin ministeriöitä edusta-

vat hallituksen jäsenet ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet;

2) valittava tilintarkastaja ja mahdollinen
varatilintarkastaja;

3) käsiteltävä tilinpäätös, toimintakertomus
ja tilintarkastuskertomus sekä päätettävä toi-
menpiteistä, joihin ne antavat aihetta.

118 §

Hallitus

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen halli-
tukseen kuuluu Eläketurvakeskuksen valit-
sema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja
valtuuskunnan valitsemat jäsenet. Hallituk-
sessa on puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan ohella yksi maa- ja metsätalousministe-
riön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön ja

yksi valtiovarainministeriön nimeämä jäsen
sekä tämän lain piiriin kuuluvien henkilöiden
taloudellisia etuja valvovien edustavimpien
järjestöjen edustus. Puheenjohtajaa ja varapu-
heenjohtajaa lukuun ottamatta kullekin halli-
tuksen jäsenelle on nimettävä henkilökohtai-
nen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajalla tai varapu-
heenjohtajalla tulee olla hyvä työeläkevakuu-
tustoiminnan tuntemus. Hallituksen jäsenen
on oltava hyvämaineinen.

Hallituksessa on oltava hyvä eläkelaitok-
sen 114 §:ssä tarkoitetun toiminnan tuntemus
ja sijoitustoiminnan asiantuntemus.

120 §

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan on oltava hyvämaineinen
ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutus-
toiminnan, eläkelaitoksen 114 §:ssä tarkoite-
tun muun toiminnan, sijoitustoiminnan ja
liikkeenjohdon tuntemus.

Toimitusjohtajan tulee hoitaa eläkelaitok-
sen hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on
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huolehdittava siitä, että kirjanpito on lain mu-
kainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jär-
jestetty.

126 §

Kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kirjan-
pitoon sekä tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan
sovelletaan kirjanpitolakia, jollei tämän lain
kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakerto-
musta koskevista säännöksistä muuta johdu,
sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tä-
män lain kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta koskevista säännöksistä tai
127 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksesta tai Finanssi-
valvonnan määräyksistä muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
eläkelaitoksen tilinpäätökseen ja toimintaker-
tomukseen sovelletaan vakuutusyhtiölain 8
luvun säännöksiä, lukuun ottamatta 1—
3 §:ää, 10 §:n 1 momenttia ja 2 momentin 1
kohtaa, 12 §:n 3—6 kohtaa, 13 §:ää, 14 §:n 1
momentin 2 kohtaa, 19, 23 ja 27—31 §:ää.

Kirjanpitolain 3 luvun 9 §:ää ei sovelleta
eläkelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen rekisteröintiin eikä 11 §:ää jäljen-
nösten antamisvelvollisuuteen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on vii-
meistään tilikautta seuraavan maaliskuun lop-
puun mennessä annettava tilintarkastajille,
joiden tulee seuraavan huhtikuun 15 päivään
mennessä antaa hallitukselle tilintarkastus-
kertomuksensa.

127 §

Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat
tarkemmat määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa vakuutustoiminnan erityisluon-
teesta johtuvat tarkemmat säännökset:

1) vakuutusyhtiölain 8 luvun 8 §:ssä tar-
koitetun tilinpäätöksen tase- ja tuloslaskelma-
kaavoista, toimintakertomuksesta, rahoitus-
laskelmasta, tilinpäätöksen liitetiedoista, va-
kuutusyhtiölain 8 luvun 21 §:ssä tarkoitetun
konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä

vastaavista kaavoista, asiakirjoista ja liitetie-
doista sekä tase-erittelyistä ja liitetietojen
erittelyistä;

2) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:ssä tar-
koitettujen rahoitusvälineiden, sijoituskiin-
teistöjen ja muiden sijoitusten käyvän arvon
mukaisen arvostuksen edellytysten ja käyvän
arvon määrittämisen pääperiaatteista, käyvän
arvon muutosten merkitsemisestä tilinpäätök-
sen tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä konser-
nitilinpäätöksen konsernituloslaskelmaan ja
konsernitaseeseen, näistä sijoituksista annet-
tavista liitetiedoista ja näistä sijoituksista toi-
mintakertomuksessa annettavista tiedoista;

3) vakuutusyhtiölain 8 luvun 24 §:n mu-
kaan laadittavassa tilinpäätöksessä ja konser-
nitilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa
annettavista lisätiedoista, joiden antamiseen
kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitetut
kansainväliset tilinpäätösstandardit eivät vel-
voita; sekä

4) milloin ja miten saadaan poiketa vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 8 §:ssä tarkoitetun tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen ja vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 21 §:ssä tarkoitetun kon-
sernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.

Finanssivalvonta antaa vakuutustoiminnan
erityisluonteesta johtuvat tarkemmat mää-
räykset:

1) eläkelaitoksen ja sen konsernin tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta;

2) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 ja 18 §:ssä
tarkoitettujen sijoitusten käyvän arvon mu-
kaisen arvostuksen edellytyksistä, sijoitusten
käyvän arvon ja hankintamenon määrittämi-
sestä ja esittämisestä tase-eräkohtaisesti liite-
tiedoissa sekä sijoitus- ja käyttöomaisuuden
välisistä siirroista;

3) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:ssä tar-
koitettujen rahoitusvälineiden luokittelusta ja
suojauslaskennasta;

4) vakuutusyhtiölain 8 luvun 18 §:ssä tar-
koitettujen johdannaissopimusten käsittelystä
kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä; sekä

5) eläkelaitoksen vakuutusteknisen vastuu-
velan ilmoittamisesta tilinpäätöksessä tai toi-
mintakertomuksessa.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys tai lupa on kirjanpitolain tai kirjanpito-
asetuksen yleisen soveltamisen kannalta mer-
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kittävä, ministeriön tai Finanssivalvonnan on
ennen asetuksen, määräyksen tai luvan anta-
mista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan
lausunto.

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä
määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa
poikkeuksia tämän pykälän 1 momentin 1—3
kohdasta ja 2 momentin 2 kohdasta, vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 6 §:stä sekä kirjanpito-
lain 6 luvun 5 §:n 1 momentista. Lisäksi
Finanssivalvonta voi myöntää poikkeuksia
kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n 1 momentista.

128 §

Tilintarkastus

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilintar-
kastuksesta säädetään tässä laissa ja tilintar-
kastuslaissa (459/2007).

Eläkelaitoksen tilintarkastukseen sovelle-
taan, mitä tilintarkastuslain 25 §:n 1 momen-
tin 8 kohdassa, 5 luvussa ja 40 §:n 2 momen-
tin 1 kohdassa säädetään julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkas-
tuksesta ja tilintarkastajasta.

Eläkelaitoksessa on oltava vähintään yksi
tilintarkastaja. Vähintään yhden tilintarkasta-
jan ja varatilintarkastajan on oltava tilintar-
kastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-
tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Eläkelaitoksen tilintarkastajan toimikausi
päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi
alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättä-
vän valtuuskunnan kokouksen päättyessä,
jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä
toisin. Valtuuskunnan kokouksessa ei voida
päättää, että tilintarkastajan toimikausi jatkuu
toistaiseksi.

Jos eläkelaitokselle on valittu vain yksi
tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastuslain
2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-yhteisö, on
valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Mitä
tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään
tilintarkastajasta, sovelletaan myös varatilin-
tarkastajaan.

128 a §

Eläkelaitoksen tilintarkastusta koskevat
erityiset säännökset

Eläkelaitoksen tilintarkastajan suorittaman

tilikauden aikaisen jatkuvan tarkastuksen on
riittävänä pidettävässä laajuudessa ulotuttava
114 §:n mukaiseen toimintaan, vastuuvel-
kaan, sijoitustoimintaan sekä eläkelaitoksen
ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen välisiin liiketoimiin.

Eläkelaitoksen tilintarkastajan on vähin-
tään kerran vuodessa ja Finanssivalvonnan
pyynnöstä myös muuna ajankohtana tarkis-
tettava, täyttävätkö eläkelaitoksen vakavarai-
suusrajan laskemisesta ja vastuuvelan katta-
misesta annetun lain 19 §:ssä tarkoitettu kate-
luettelo ja siihen merkityt omaisuuserät mai-
nitussa laissa ja sen nojalla annetuissa sään-
nöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset
tämän lain 125 §:n mukaisen vastuuvelan
kattamisesta.

Tilintarkastajan 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetusta tarkastuksesta on annettava kertomus
eläkelaitoksen hallitukselle.

Eläkelaitoksen hallituksen on vähintään
kerran vuodessa kuultava kokouksessaan ti-
lintarkastajaa eläkelaitoksen taloudellisesta
asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä
muista tilintarkastuksessa esille tulleista sei-
koista.

128 b §

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 128 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta
kertomuksesta.

129 §

Tilintarkastajan määrääminen

Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-
rättävä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle
kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos
tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai
tilintarkastuslain mukaisesti tai tilintarkasta-
jalla ei ole tilintarkastuslain 3 §:ssä tarkoitet-
tua kelpoisuutta tai milloin tilintarkastaja ei
ole tilintarkastuslain 24 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla riippumaton tai hän on saman lain
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla esteellinen.

Ilmoituksen saa 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. Eläke-
laitoksen hallitus on velvollinen tekemään il-
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moituksen, jollei valtuuskunta viivytyksettä
valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkas-
tajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Keskus-
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta
lausunto 1 momentissa tarkoitetussa riippu-
mattomuutta koskevassa asiassa ennen sen
ratkaisemista.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu mää-
räys annetaan, on eläkelaitoksen hallitusta
kuultava. Määräys on voimassa siihen asti,
kun eläkelaitokselle on säädetyssä järjestyk-
sessä valittu tilintarkastaja Finanssivalvonnan
määräämän tilintarkastajan tilalle.

134 §

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko

Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitys-
ten laatimista varten Maatalousyrittäjien elä-

kelaitoksella on oltava vastuullinen vakuutus-
matemaatikko. Vakuutusmatemaatikon kel-
poisuuden vahvistamiseen sovelletaan vakuu-
tusyhtiölain 31 luvun 6 §:n 3 momenttia.

Vakuutusmatemaatikon tehtäviin ja kelpoi-
suusehtoihin sovelletaan vakuutusyhtiölain
31 luvun 5—9 §:ää.

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja
eroamisesta on Maatalousyrittäjien eläkelai-
toksen tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle.

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä jou-
lukuuta 2009.

Tällä lailla kumotaan Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen ohjesäännöstä 28 päivänä jou-
lukuuta 2006 annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (1404/2006) 3 §.

Tämän lain tilintarkastusta koskevia sään-
nöksiä sovelletaan tilikauden 2011 alusta lu-
kien.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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L a k i

N:o 1233

merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 174,

191—194, 196—198, 201, 208, 210 ja 227 §, sellaisina kuin niistä ovat 191 ja 194 § osaksi
laissa 1168/2007 ja 192 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 193 a ja 195 a § seuraavasti:

174 §

Valtuuskunnan varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa
on:

1) esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus
ja tilintarkastuskertomus;

2) päätettävä edellisen vuoden tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin
edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös anta-
vat aihetta;

4) valittava tilintarkastaja ja mahdolliset
varatilintarkastajat;

5) määrättävä hallituksen jäsenten ja vara-
jäsenten sekä tilintarkastajan ja mahdollisten
varatilintarkastajien palkkiot; sekä

6) käsiteltävä muut kokouskutsussa maini-
tut asiat.

14 luku

Eläkekassan tilintarkastus

191 §

Sovellettava laki

Eläkekassan tilintarkastuksesta säädetään
tässä luvussa ja tilintarkastuslaissa
(459/2007).

Eläkekassan tilintarkastukseen sovelletaan,
mitä tilintarkastuslain 25 §:n 1 momentin 8
kohdassa, 5 luvussa ja 40 §:n 2 momentin 1
kohdassa säädetään julkisen kaupankäynnin
kohteena olevan yhteisön tilintarkastuksesta
ja tilintarkastajasta.

192 §

Tilintarkastajan valinta ja kelpoisuus

Eläkekassassa on oltava vähintään yksi ti-
lintarkastaja. Tilintarkastajan valitsee val-
tuuskunta. Vähintään yhden tilintarkastajan
on oltava tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa
tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yh-
teisö.

Jos eläkekassalle on valittu vain yksi tilin-
tarkastaja eikä tämä ole tilintarkastuslain
2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-yhteisö, on
valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Mitä
tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään
tilintarkastajasta, sovelletaan myös varatilin-
tarkastajaan.

193 §

Tilintarkastajan toimikausi

Eläkekassan tilintarkastajan toimikausi
päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi
alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättä-
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vän valtuuskunnan kokouksen päättyessä,
jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa päätetä
toisin. Valtuuskunnan kokouksessa ei voida
päättää, että tilintarkastajan toimikausi jatkuu
toistaiseksi.

193 a §

Eläkekassan tilintarkastusta koskevat
erityiset säännökset

Eläkekassan tilintarkastajan suorittaman ti-
likauden aikaisen jatkuvan tarkastuksen on
riittävänä pidettävässä laajuudessa ulotuttava
vastuuvelkaan, toimintapääomaan, sijoitus-
toimintaan, vakuuttamis- ja korvaustoimin-
taan sekä eläkekassan ja sen kanssa samaan
konserniin kuuluvien yhteisöjen välisiin lii-
ketoimiin.

Eläkekassan tilintarkastajan on vähintään
kerran vuodessa ja Finanssivalvonnan pyyn-
nöstä myös muuna ajankohtana tarkastettava,
täyttävätkö eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta an-
netun lain 19 §:ssä tarkoitettu kateluettelo ja
siihen merkityt omaisuuserät mainitussa
laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä
ja määräyksissä asetetut vaatimukset tämän
lain 201 §:n mukaisen vastuuvelan kattami-
sesta.

Tilintarkastajan 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetusta tarkastuksesta on annettava kertomus
eläkekassan hallitukselle.

Eläkekassan hallituksen on vähintään ker-
ran vuodessa kuultava kokouksessaan tilin-
tarkastajaa eläkekassan taloudellisesta ase-
masta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista
tilintarkastuksessa esille tulleista seikoista.

194 §

Oikeus vaatia tilintarkastajan määräämistä

Finanssivalvonnan on ilmoituksesta mää-
rättävä eläkekassalle kelpoisuusehdot täyt-
tävä tilintarkastaja, jos:

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lu-
vun tai tilintarkastuslain mukaisesti; tai

2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai
tilintarkastuslain 3 §:ssä tarkoitettua kelpoi-
suutta tai jos tilintarkastaja ei ole tilintarkas-
tuslain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippuma-

ton tai hän on saman lain 25 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla esteellinen.

Ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetuissa
tapauksissa saa tehdä kuka tahansa. Eläke-
kassan hallitus on velvollinen tekemään il-
moituksen, jollei valtuuskunta viivytyksettä
valitse kelpoisuusehdot täyttävää tilintarkas-
tajaa.

Finanssivalvonnan on pyydettävä Keskus-
kauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta
lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa riippumattomuutta koskevassa asiassa
ennen sen ratkaisemista.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu tilin-
tarkastajan määräys annetaan, eläkekassan
hallitusta on kuultava. Määräys on voimassa
siihen asti, kunnes eläkekassalle on sääde-
tyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja Fi-
nanssivalvonnan määräämän tilintarkastajan
tilalle.

195 a §

Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 193 a §:n 3 momentissa tarkoitetusta
kertomuksesta.

196 §

Sovellettavat lait

Eläkekassan kirjanpitoon sekä tilinpäätök-
sen, toimintakertomuksen ja konsernitilinpää-
töksen laadintaan sovelletaan kirjanpitolakia
(1336/1997), jollei tämän luvun säännöksistä
muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta
(1339/1997), jollei tämän luvun säännöksistä
taikka 197 §:ssä tarkoitetusta sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksesta tai Finanssival-
vonnan määräyksistä muuta johdu.

Sen lisäksi, mitä tässä luvussa säädetään,
eläkekassan tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sovelletaan vakuutusyhtiölain
(521/2008) 8 luvun säännöksiä, lukuun otta-
matta 1—3 §:ää, 10 §:n 1 momenttia ja 2
momentin 1 kohtaa, 12 §:n 3—6 kohtaa,
13 §:ää, 14 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 19, 23
ja 27—31 §:ää.

Kirjanpitolain 3 luvun 9 §:ää ei sovelleta
eläkekassan tilinpäätöksen ja toimintakerto-
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muksen rekisteröintiin eikä 11 §:ää jäljennös-
ten antamisvelvollisuuteen.

197 §

Sovellettavat asetukset ja määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa eläkekassan harjoittaman va-
kuutustoiminnan erityisluonteesta johtuvat
tarkemmat säännökset:

1) vakuutusyhtiölain 8 luvun 8 §:ssä tar-
koitetun tilinpäätöksen tase- ja tuloslaskelma-
kaavoista, toimintakertomuksesta, rahoitus-
laskelmasta, tilinpäätöksen liitetiedoista, va-
kuutusyhtiölain 8 luvun 21 §:ssä tarkoitetun
konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä
vastaavista kaavoista, asiakirjoista ja liitetie-
doista sekä tase-erittelyistä ja liitetietojen
erittelyistä;

2) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:ssä tar-
koitettujen rahoitusvälineiden, sijoituskiin-
teistöjen ja muiden sijoitusten käyvän arvon
mukaisen arvostuksen edellytysten ja käyvän
arvon määrittämisen pääperiaatteista, käyvän
arvon muutosten merkitsemisestä tilinpäätök-
sen tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä konser-
nitilinpäätöksen konsernituloslaskelmaan ja
konsernitaseeseen, näistä sijoituksista annet-
tavista liitetiedoista ja näistä sijoituksista toi-
mintakertomuksessa annettavista tiedoista;

3) vakuutusyhtiölain 8 luvun 24 §:n mu-
kaan laadittavassa tilinpäätöksessä ja konser-
nitilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa
annettavista lisätiedoista, joiden antamiseen
kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitetut
kansainväliset tilinpäätösstandardit eivät vel-
voita; sekä

4) milloin ja miten saadaan poiketa vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 8 §:ssä tarkoitetun tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen ja vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 21 §:ssä tarkoitetun kon-
sernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevista säännöksistä oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.

Finanssivalvonta antaa vakuutustoiminnan
erityisluonteesta johtuvat tarkemmat mää-
räykset:

1) eläkekassan ja sen konsernin tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta;

2) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 ja 18 §:ssä
tarkoitettujen sijoitusten käyvän arvon mu-

kaisen arvostuksen edellytyksistä, sijoitusten
käyvän arvon ja hankintamenon määrittämi-
sestä ja esittämisestä tase-eräkohtaisesti liite-
tiedoissa sekä sijoitus- ja käyttöomaisuuden
välisistä siirroista;

3) vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:ssä tar-
koitettujen rahoitusvälineiden luokittelusta ja
suojauslaskennasta;

4) vakuutusyhtiölain 8 luvun 18 §:ssä tar-
koitettujen johdannaissopimusten käsittelystä
kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä; sekä

5) eläkekassan vakuutusteknisen vastuuve-
lan ilmoittamisesta tilinpäätöksessä tai toi-
mintakertomuksessa.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys tai lupa on kirjanpitolain tai kirjanpito-
asetuksen yleisen soveltamisen kannalta mer-
kittävä, ministeriön tai Finanssivalvonnan on
ennen asetuksen, määräyksen tai luvan anta-
mista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan
lausunto.

198 §

Finanssivalvonnan oikeus myöntää
eläkekassalle poikkeuksia

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä
määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa
poikkeuksia 197 §:n 1 momentin 1—3 koh-
dasta ja 2 momentin 2 kohdasta, vakuutusyh-
tiölain 8 luvun 6 §:stä sekä kirjanpitolain 6
luvun 5 §:n 1 momentista. Lisäksi Finanssi-
valvonta voi myöntää poikkeuksia kirjanpito-
lain 2 luvun 9 §:n 1 momentista.

201 §

Vastuuvelan kattaminen

Eläkekassan on katettava 200 §:ssä tarkoi-
tettu vastuuvelka, velka työntekijän eläkelain
183 §:ssä tarkoitettuun vastuunjakoon, velka
yrittäjän eläkelain 142 §:ssä tarkoitettuun
vastuunjakoon, 152 §:stä johtuva velka val-
tiolle sekä vakuutusmaksuista johtuvat velat
noudattaen eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan
laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta an-
netun lain säännöksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta vastuu-
velasta saadaan vähentää takautumisoikeu-
teen perustuvat saamiset.
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208 §

Vakavaraisuusrajan ja toimintapääoman
laskeminen

Eläkekassan vakavaraisuusraja lasketaan
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemi-
sesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
mukaisesti. Vastuuvelkana käytetään tällöin
202 §:n mukaisen vakuutusteknisen vastuu-
velan ja vakuutusriskien heilahteluihin varat-
tavan laskennallisen osan yhteismäärää. Va-
kuutusriskien heilahteluihin varattava lasken-
nallinen osa määritellään 202 §:n mukaisessa
sosiaali- ja terveysministeriön antamassa ase-
tuksessa.

Eläkekassan toimintapääomalla tarkoite-
taan sitä määrää, jolla eläkekassan varojen on
katsottava ylittävän eläkekassan velat ja muut
niihin rinnastettavat sitoumukset noudattaen
vakuutusyhtiölain 11 luvun 2 §:n 5—7 ja 10
kohtaa, 3 §:ää, 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa ja
4 momenttia, 5 §:n 2, 5, 7 ja 8 kohtaa sekä
6 §:ää. Velkoihin kuuluvana vastuuvelkana
käytetään 1 momentin mukaista vakuutustek-
nistä vastuuvelkaa.

Eläkekassan on toimitettava Finanssival-
vonnalle laskelma toimintapääomaa koske-
vien määräysten täyttymisestä.

210 §

Vakavaraisuutta ja toimintapääomaa
koskevat määräykset

Finanssivalvonta antaa tarvittaessa tarkem-
pia määräyksiä 206 §:ssä tarkoitetusta esityk-
sestä maksujen muuttamiseksi ja vakuutus-
teknisen tutkimuksen laatimisesta sekä 209
§:ssä tarkoitetuista suunnitelmista ja niissä
annettavista tiedoista sekä 208 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun laskelman laatimisesta ja sen
toimittamisen ajankohdasta.

227 §

Vastuullinen vakuutusmatemaatikko

Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitys-
ten laatimista varten eläkekassalla on oltava
vastuullinen vakuutusmatemaatikko. Vakuu-
tusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistami-
seen sovelletaan vakuutusyhtiölain 31 luvun
6 §:n 3 momenttia.

Vakuutusmatemaatikon tehtäviin ja kelpoi-
suusehtoihin sovelletaan vakuutusyhtiölain
31 luvun 5—9 §:ää.

Vakuutusmatemaatikon ottamisesta ja
eroamisesta on eläkekassan tehtävä ilmoitus
Finanssivalvonnalle.

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä joulu-
kuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1234

kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n
2 momentin ja 103 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 103 §:n 3 momentti laissa
934/2009:

1 §

Etuuden maksupäivä

Kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoitettu
etuus maksetaan etuudensaajalle, jonka suku-
nimen alkukirjain on:

1) A—K, kunkin kuukauden 4 päivänä;
2) L—R, kunkin kuukauden 14 päivänä;
3) S—Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.
Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei

ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltä-
vänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan
maksaa 1 momentista poiketen.

2 §

Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-
meistään kuusi pankkipäivää ennen 1 §:n 1
ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion
mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä
maksettavien kansaneläkelain mukaisten
etuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön on maksettava ilmoitukseen
perustuva valtion osuuden ennakko (etuusen-
nakko) Kansaneläkelaitokselle viimeistään

etuuksien maksupäivää edeltävänä kolman-
tena pankkipäivänä.

Kesäkuussa ja joulukuussa maksettavaa
toista etuusennakkoa laskettaessa etuusmeno-
ista vähennetään Kansaneläkelaitoksen il-
moittama kansaneläkerahaston sijoitus- ja
muiden tuottojen määrä.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin
kuukauden toisen etuusennakon yhteydessä
maksettava Kansaneläkelaitokselle valtion
osuuden ennakko kansaneläkerahastosta
maksettavista maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslain (1026/1981) mukaisista perus-
turvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin
kuukauden toisen etuusennakon yhteydessä
maksettava Kansaneläkelaitokselle myös lai-
toksen tekemään arvioon perustuva valtion
osuuden ennakko kansaneläkerahastosta
maksettavista toimintakuluista ja työkyvyttö-
myyden arviointikuluista (kuluennakko). Ku-
luennakot maksetaan yhtä suurina kuukausie-
rinä, jollei ole erityistä syytä poiketa tästä.

3 §

Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava so-
siaali- ja terveysministeriölle kalenterikuu-
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kautena maksettujen etuuksien ja kulujen yh-
teismäärän sekä saman kuukauden ennakko-
jen erotus maksukuukautta seuraavan kuu-
kauden aikana. Erotus on maksettava tai pa-
lautettava viimeistään maksukuukautta seu-
raavan toisen kuukauden 15 päivänä.

4 §

Valtion osuus kansaneläkerahaston
rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän

saavuttamiseksi

Kansaneläkerahastosta maksettavien toi-
mintakulujen rahoittamiseksi joulukuussa
maksettavan kuluennakon määrää korotetaan
tai alennetaan kansaneläkelain 101 §:ssä sää-
detyn kansaneläkerahaston rahoitusomaisuu-
den vähimmäismäärän saavuttamiseksi.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vuo-
sittain laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen
jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle las-
kelma tilinpäätöksen yhteydessä vahviste-
tusta kansaneläkerahaston rahoitusomaisuu-
den vähimmäismäärästä kalenterivuoden
päättyessä. Jos rahoitusomaisuuden vähim-
mäismäärä poikkeaa kansaneläkelaissa sääde-
tystä vähimmäismäärästä, erotus on makset-
tava tai palautettava tilinpäätöksen vahvista-
mista seuraavan kuukauden aikana.

5 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kansaneläke-
lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden
maksamisesta 5 päivänä joulukuuta 2007 an-
nettu valtioneuvoston asetus (1182/2007) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tammikuussa 2010 Kansaneläkelaitokselle
tilitettävät työnantajan kansaneläkemaksut
otetaan vähennyksenä huomioon vuoden
2010 helmikuun toista etuusennakkoa mää-
rättäessä.

Vuodelta 2010 maksettavaa kuluennakkoa
alennetaan tammikuusta marraskuuhun 3 mil-
joonalla eurolla kuukaudessa.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava lai-
toksen vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvista-
misen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle
laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahviste-
tusta valtion vuoden 2009 lisärahoitusosuu-
den määrästä. Vuonna 2009 maksettujen en-
nakoiden ja tilinpäätöksessä vahvistetun mää-
rän erotus on maksettava tai palautettava
vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan kuukauden aikana.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1235

valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä, säädetään eläkkeensaajan asumistuesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain
(571/2007) 57 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Valtion osuuden maksaminen Kansaneläke-
laitokselle

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-
meistään kuusi pankkipäivää ennen eläkkeen-
saajan asumistuesta annetun lain (571/2007)
25 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää
ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
ilmoituspäivää edeltävän kuukauden aikana
maksettujen eläkkeensaajan asumistukien
määrä sekä määrä, joka Kansaneläkelaitoksen
arvion mukaan tarvitaan seuraavan kuukau-
den aikana maksettavien eläkkeensaajan asu-
mistukien maksamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on makset-
tava 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen
perustuva valtion osuuden ennakko Kansan-
eläkelaitokselle viimeistään eläkkeensaajan

asumistukien maksupäivää edeltävänä kol-
mantena pankkipäivänä. Kalenterikuukautena
maksettujen asumistukien yhteismäärän ja sa-
man kuukauden ennakon erotus otetaan huo-
mioon maksukuukautta seuraavan toisen kuu-
kauden ennakkoa määrättäessä.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan valtion osuu-
den maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen
perusteella 5 päivänä joulukuuta 2007 an-
nettu valtioneuvoston asetus (1184/2007).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1236

vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,

muutetaan vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksa-
misesta 5 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1183/2007) 2 §:n
1 momentti seuraavasti:

2 §

Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-
meistään kuusi pankkipäivää ennen 1 §:n 1
ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion
mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä
maksettavien vammaisetuuksien maksami-
seen. Sosiaali- ja terveysministeriön on mak-

settava ilmoitukseen perustuva valtion osuu-
den ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeis-
tään etuuksien maksupäivää edeltävänä kol-
mantena pankkipäivänä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1237

rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,

muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977)
8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 264/2008, seuraavasti:

8 §
Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-

meistään kuusi pankkipäivää ennen 5 §:n 1
ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion
mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä
maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten
rintamalisien maksamiseen. Sosiaali- ja
terveysministeriön on maksettava ilmoituk-
seen perustuva valtion osuuden ennakko

Kansaneläkelaitokselle viimeistään etuuksien
maksupäivää edeltävänä kolmantena pankki-
päivänä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1238

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esitte-
lystä,

muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun
asetuksen (241/1989) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 265/2008, seuraa-
vasti:

8 §
Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain vii-

meistään kuusi pankkipäivää ennen 4 §:n 1
ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle
määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mu-
kaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä mak-
settavien rintamalisien maksamiseen. Sosi-
aali- ja terveysministeriön on maksettava il-
moitukseen perustuva valtion osuuden en-

nakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään
etuuksien maksupäivää edeltävänä kolman-
tena pankkipäivänä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1239

eräiden vakuutusyhtiölaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008
annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun 27 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Ensivakuutustoimintaa harjoittavan
vahinkovakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun
19 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
ensivakuutustoimintaa harjoittavan vahinko-
vakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäis-
määrä on 3 500 000 euroa ja mainitun mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän
vähimmäismäärä 2 300 000 euroa.

2 §

Ensivakuutustoimintaa harjoittavan
henkivakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 20 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu ensivakuutustoimintaa
harjoittavan henkivakuutusyhtiön takuumää-
rän vähimmäismäärä on 3 500 000 euroa.

3 §

Jälleenvakuutusyhtiön takuumäärän
vähimmäismäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 21 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu jälleenvakuutuskytkös-

yhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on
1 100 000 euroa ja mainitun pykälän 3 mo-
mentissa tarkoitettu muun jälleenvakuutusyh-
tiön kuin jälleenvakuutuskytkösyhtiön ta-
kuumäärän vähimmäismäärä 3 500 000 eu-
roa.

4 §

Toimintapääomalaskelmissa käytettävät
euromäärät

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä
euromäärä on 57 500 000 euroa ja 11 luvun
9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laskelmassa
käytettävä euromäärä 40 300 000 euroa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä jou-
lukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden vakuu-
tusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa sää-
dettyjen euromäärien korottamisesta 23 päi-
vänä marraskuuta 2006 annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (1053/2006).

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1240

rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä va-
kuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen annetun sosiaali- ja terveys-

ministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemi-

sestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 24 päivänä syyskuuta 2008
annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (615/2008) 5 §:n 3, 6 ja 8 momentti, 6 §:n 2
momentti ja 9 § seuraavasti:

5 §

Käypä arvo

— — — — — — — — — — — — —
Jos rahoitusvälineen käypää arvoa ei voida

määritellä luotettavasti 1 tai 2 momentin mu-
kaisesti, rahoitusväline arvostetaan vakuutus-
yhtiölain (521/2008) 8 luvun 16 §:n 1 ja 2
momentin mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Jos sijoituskiinteistön käypää arvoa ei
voida määritellä luotettavasti 4 tai 5 momen-
tin mukaisesti, sijoituskiinteistö arvostetaan
vakuutusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1 momentin
mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Jos vakuutusyritys merkitsee taseeseen ra-
hoitusvälineen, sijoituskiinteistön tai biologi-
sen hyödykkeen käypään arvoon vakuutusyh-
tiölain 8 luvun 17 §:n mukaisesti, kirjanpito-
arvojen ja verotuksellisten arvojen väliaikai-
sista eroista johtuva laskennallinen verovelka
tai -saaminen merkitään taseeseen ja tuloslas-
kelmaan erityistä varovaisuutta noudattaen.

6 §

Käyvän arvon muutosten merkitseminen
tuloslaskelmaan

— — — — — — — — — — — — —
Jos käypään arvoon merkittävä rahoitusvä-

line, sijoituskiinteistö tai biologien hyödyke
on hankittu tilikauden aikana, tilikauden tuo-
toksi tai kuluksi kirjataan rahoitusvälineen,
sijoituskiinteistön ja biologisen hyödykkeen
tilinpäätöshetken käyvän arvon ja vakuutus-
yhtiölain 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukai-
nen hankintamenon erotus.

9 §

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja
konsernin emoyrityksen toiminta-
kertomuksessa annettavat tiedot

Sellaisen emoyrityksenä olevan vakuutus-
yrityksen tai vakuutusomistusyhteisön kon-
sernitilinpäätöksen liitetietoina, jonka tytär-
yritysten toimialan osuus ei ylitä rahoitus- ja
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vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun
lain (699/2004) 4 §:n mukaisia kynnysarvoja
ja jos vakuutusyhtiölain 8 luvun 22 §:n 2
momentista ei muuta johdu, esitetään 8 §:ssä
tarkoitetut tiedot konsernista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä jou-
lukuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1241

vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 24 päivänä syys-

kuuta 2008 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (614/2008) 27 ja 28 § sekä
muutetaan 6 §, 7 §:n 3, 12 ja 13 kohta sekä 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §

Rahoituslaskelma

Vakuutusyhtiölain 8 luvun 8 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetusta rahoituslaskel-
masta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa,
missä määrin vakuutusyritys on pystynyt ti-
likauden aikana liiketoimintansa avulla tuot-
tamaan rahavaroja toimintaedellytysten säi-
lyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pää-
oman sijoittajille, uusien investointien teke-
miseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuo-
lisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat
sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on to-
teuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi;
sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat
oman ja vieraan pääoman muutokset tilikau-
den aikana.

7 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa
lueteltujen liitetietojen lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —

3) jos sijoitus on arvostettu taseessa vakuu-
tusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1—4 momentin
nojalla käypää arvoaan korkeampaan arvoon,
kirjanpitoarvo ja käypä arvo sijoituskohde-

kohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö
siitä, että kirjanpitoarvo myöhemmin jälleen
saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut
sille, että arvonalennusta ei ole tehty;
— — — — — — — — — — — — —

12) selostus vakuutusyhtiölain 8 luvun
30 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetun lain (398/1995) 40 b §:n 5 momen-
tissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeus-
luvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä
ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja talou-
delliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus
perustuu Finanssivalvonnan antamaan lu-
paan;

13) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tun lain 40 b §:n 7 momentissa tarkoitetut
määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että
poikkeus perustuu Finanssivalvonnan anta-
maan lupaan;
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä
koskevat liitetiedot

— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyk-

sen konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta
vakuutusyhtiölain 8 luvun 20 §:n 2 momentin
perusteella, vakuutusyhtiön tai vakuutusyh-
distyksen tuloslaskelman tai taseen liitetie-
toina on mainittava tämä sekä sen yrityksen
nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konserni-
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tilinpäätökseen vakuutusyrityksen ja sen ty-
täryritysten tilinpäätökset yhdistellään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä jou-
lukuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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