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53§
Kassan sulautuminen

Työttömyyskassa (sulautuva kassa) voi Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella tehdä
sopimuksen sulautumisesta toiseen työttömyyskassaan (vastaanottava kassa) siten, että sulautuvan kassan varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle kassalle.

55§
Lupa sulautumiseen

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kassat
ovat hyväksyneet sulautumista koskevan sopimuksen, niiden on haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus sopimukseen ja vahvistus
sulautumisen vaatimalle kassan sääntöjen muutokselle sekä, jos kysymys on 54 §:ssä tarkoitetusta sulautumisesta, uuden kassan säännöille.
Sulautumista koskevasta hakemuksesta on
Vakuutusvalvontaviraston, jollei se katso, että
hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä,
kuulutettava virallisessa lehdessä ja annettava
siitä tieto sulautuvan kassanjäsenille säännöissä
määrätyllä tavalla sekä kehotettava niitä, jotka
tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan,
esittämään ne Vakuutusvalvontavirastolle sen
määräämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta.
Vakuutusvalvontaviraston on annettava suostumuksensa, jollei 1 momentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa kassan jäsenten tai vaaranna
saamamiesten etua.

56§
Sulautumisen rekisteröinti

Kuukauden kuluessa siitä, kun Vakuutusvalvontavirasto on antanut suostumuksensa sulautumiseen ja 54 §:ssä tarkoitetussa sulautumises-
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sa vahvistanut uuden kassan säännöt, kassojen
on tehtävä tästä ilmoitus rekisteröimistä varten.
Jollei ilmoitusta ole määräajassa tehty tai jos rekisteröiminen on evätty, on sulautuminen rauennut.

58§
Valvontaviranomainen ja sen oikeudet

Työttömyyskassojen valvontaviranomainen
on Vakuutusvalvontavirasto.

59§
Valvonta ja epäkohtien korjaaminen

Jos työttömyyskassaa ei hoideta työttömyysturvalain ja tämän lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja kassan sääntöjen mukaisesti
tai jos kassan hoidossa on muutoin epäkohtia,
jotka vaativat korjaamista, tulee Vakuutusvalvontaviraston kehottaa kassan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten muutosten aikaansaamiseksi ja määrätä kohtuullinen aika,
jonka kuluessa toimenpiteet on suoritettava.
Jos kassan hallitus ei noudata 1 momentissa
tarkoitettua kehotusta tai jos käy ilmeiseksi, ettei kassa kykene täyttämään sitoumuksiaan, tulee Vakuutusvalvontaviraston kehottaa kassan
hallitusta viipymättä esittämään asia kassan kokoukselle.
Jos kassa ei ryhdy toimenpiteisiin epäkohtien
korjaamiseksi, Vakuutusvalvontavirasto voi
edellä 1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa toistaiseksi evätä kassaha valtionosuuden.
Jos Vakuutusvalvontavirasto on evännyt työttömyyskassaha valtionosuuden, koskee sanottu
kielto myös työttömyysvakuutusrahaston tukimaksua.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
2001.

kuuta
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Laki
koulutus- ja erorahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan koulutus- ja erorahastosta 15 päivänä kesäkuuta 1990 annetun lain (53711990) 2 §:n 2
momentti seuraavasti:

2§

kusjärjestöjen ehdotuksesta. Koulutus- ja erorahaston toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Toimeenpanoelimet
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa koulutus- ja erorahaston säännöt ja nimittää sen
ylintä päätäntävaltaa edustavan elimen jäsenet
työnantajain ja työntekijäin edustaviropien kes-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
2001.

kuuta

Laki
Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (7811999) 2 §:n
17 a kohta, sellaisena kuin se on laissa 534/2000, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 534/2000, uusi 17 b kohta, 3 §:n 1
momenttiin uusi 4 a kohta ja lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

2§
Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:
17 a) valtion eläkerahastoa ja kunnallista eläkelaitosta;
17 b) työttömyyskassoja, työttömyysvakuutusrahastoa ja koulutus- ja erorahastoa; sekä
3§
Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on:

4 a) toimia yhteistyössä korkeakoululaitoksen kanssa vakuutusalan, erityisesti vakuutusmatematiikan, tieteellisen tutkimuksen ja koulu-

tuksen edistämiseksi ja harjoittaa tätä tutkimusta;

4a§
Työttömyysetuuksien valvonnan ohjaamiseksi Vakuutusvalvontavirastossa on neuvottelukunta, jonka tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
enintään 12 muuta jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varamiehet Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö.
7
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Sosiaali- ja terveysministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet ja heille varajäsenet enintään kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan. Vähintään viiden jäsenen nimitys tapahtuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ehdotuksesta. Yksi
jäsenistä nimitetään työministeriön ja yksi kansaneläkelaitoksen ehdotuksesta. Neuvottelukun-

taan kuuluu lisäksi Vakuutusvalvontaviraston
ylijohtaja.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
2001.
Lain 3 §:n 1 momentin 4 a kohta tulee kuitenkin voimaan päivänä
kuuta 2000.

Laki
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 päivänä heinäkuuta 1944 annetun lain
(47911944) 2 a §,sellaisena kuin se on laissa 1014/1999,
muutetaan 1 §:n 1 ja 4 momentti, 1 a §:n 1 momentin 9 kohta ja 1 b §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 1014/1999, sekä
lisätään lain 1 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1014/1999 ja laissa 535/2000, uusi 9
aja 9 b kohta seuraavasti:
1§
Vakuutusvalvontaviraston toiminnasta aiheutuvat menot katetaan valvonta- ja toimenpidemaksuilla.

vakuutusrahasto ja koulutus- ja erorahastosta annetussa laissa (537/1990) tarkoitettu koulutus- ja
erorahasto; ja

Hakemusten perusteella annettavista päätöksistä ja muista tilaukseen perustuvista suoritteista peritään maksu valtion maksuperustelain
(150/1992) mukaisesti.

1b§
Valvontamaksut määrätään Vakuutusvalvontaviraston kustannuslaskennan ja valvottavien
laitosten maksuunpanovuotta edeltävän tilikauden tilinpäätöstietojen perusteella.
Valtion maksuperustelain nojalla perityt maksut otetaan huomioon valvontamaksua määrättäessä valvottavaryhmittäin vähennyksenä.
Kiinteä perusmaksu määritellään ryhmittäin.
Suhteellinen maksu määräytyy kussakin ryhmässä, lukuun ottamatta ryhmiä 9, 9 aja 9 b, laitoksen maksuunpanovuotta edeltävältä tilikaudelta kirjaamien vakuutusmaksutulon, sijoitustoiminnan nettotuoton ja vakuutusteknisen vastuuvelan perusteella siten kuin asianomainen
ministeriö Vakuutusvalvontaviraston esityksestä päättää. Ryhmässä 9 suhteellinen maksu määräytyy vakuutuksenvälittäjäyrityksessä työsken-

1a §
Valvontamaksu määrätään ryhmittäin siten,
että oman ryhmänsä muodostavat:

9) vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa
(25111993) tarkoitetut vakuutuksenvälittäjät;
9 a) työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitetut työttömyyskassat;
9 b) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyys8
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televien vakuutuksenvälittäjien henkilöluvun
mukaan. Ryhmässä 9 a suhteellinen maksu määräytyy jäsenmaksutulon mukaan.
Jos vakuutuskannan siirron tai siihen verrattavan poikkeuksellisen syyn seurauksena ei edellä
mainittuja maksuperusteita jonkin laitoksen
osalta voida käyttää suhteellista maksua määriteltäessä, voi asianomainen ministeriö vahvistaa

laitokselle kyseisen vuoden maksun viraston esityksestä.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä kuuta
2001.
Lain 1 §:n 1 ja 4 momentti sekä 1 b §:n 1, 2 ja
4 momentti tulevat kuitenkin voimaan päivänä
kuuta 2000.

Laki
työttömyysetuoksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain
(555/1998) 10 §:n 1 momentti ja 11 §seuraavasti:
10 §
Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa 1 §:n mukaisten etuuksien rahoituksesta siltä osin kuin
valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole
siitä vastuussa. Työttömyysvakuutusrahaston
tehtävistä työttömyyskassojen rahoituksen käytännön järjestämisessä säädetään työttömyyskassalaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä. Työttömyysvakuutusrahasto ohjaa, kehittää
2 200836

ja valvoo maksujen perintämenettelyn toimeenpanoa, josta säädetään 7 luvussa.

11 §
Työttömyysvakuutusrahaston valvonta

Työttömyysvakuutusrahastolle tässä laissa
säädettyjen velvollisuuksien täyttämistä valvoo
sosiaali- ja terveysministeriö. Työttömyysva9
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kuutusrahaston talouden valvonta kuuluu Vakuutusvalvontavirastolle.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2000
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
2001.

kuuta

