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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 233/1998 vp laiksi vakuutusyhtiölain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

laeiksi. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 3111998 vp,
on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun
3 §:n 2 momentin 3 kohta, 4 §:n 1 momentin 5 kohta ja 3 momentti, 5 §:n 1 ja 5 momentti
sekä 11 §:n 1 momentti, 3 luvun 2 §:n 2 momentti sekä 11 luvun 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2
momentti, 5 §:n 2 momentti ja 8 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 4 §:n 3 momentti ja 11 §:n 1 momentti sekä 3 luvun
2 §:n 2 momentti laissa 611/1997, 2luvun 5 §:n 1 momentti laeissa 318/1989 ja 389/1995 ja
5 §:n 5 momentti mainitussa laissa 389/1995 sekä 11 luvun 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 8 § laissa 75211993, sekä
lisätään 3 lukuun siitä mainitulla lailla 38911995 kumotun 2 a §:n tilalle uusi 2 a §ja 8 luvun 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 61111997, uusi 4 momentti seuraavasti:
2luku
Vakuutusyhtiön perustaminen
3 §

Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yhtiöjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on mainittava:
3) kustakin takuupääoman osuudesta (takuuosuus) tai osakkeesta yhtiölle maksettava
määrä ja, jollei takuuosuudella tai osakkeella
ole nimellisarvoa, mikä osa takuuosuudesta
tai osakkeesta yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään takuu- tai osakepääomaan;

4§

5) takuuosuuksien tai osakkeiden nimellisarvo tai, jollei takuuosuoksilla tai osakkeilla
ole nimellisarvoa, takuuosuuksien tai osakkeiden lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä;
Vakuotusosakeyhtiön osakkeiden on oltava
samanmääräisiä, jos osakepääoma on jaettu
useaan osakkeeseen. Keskinäisen yhtiön takuuosuuksien tulee olla samanmääräisiä, jos
takuupääoma on jaettu takuuosuuksiin.
Osakkeelle tai takuuosuudelle voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä nimellisarvo. Jollei
nimellisarvoa ole määrätty, osakkeelle tai
takuuosuudelle lasketaan kirjanpidollinen
vasta-arvo jakamalla osake- tai takuupääoma
osakkeiden tai takuuosuuksien lukumäärällä.
Kirjanpidolliseen vasta-arvoon sovelletaan,
mitä niroellisarvosta säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Vakuotusyhtiön yhtiöjätjestyksessä on mainittava:
5 §
281027
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Toimilupa on annettava, jos aiotusta vakuutusliikkeestä ja vakuutusyhtiön tämän
luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitetuista
osakkaista saadun selvityksen perusteella
voidaan arvioida vakuutusyhtiön noudattavan toiminnassaan terveitä ja varovaisia liikeperiaatteita, jos vakuutusyhtiön johto täyttää sille 7 luvun 3 §:n 2 momentissa asetetut
vaatimukset ja jos vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään seuraava:
1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuutusluokkiin 10-16 kuuluvaa vakuutusliikettä harjoitettaessa 2 400 000 euroa; sekä
2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa
1 200 000 euroa.
Tässä pykälässä säädettyjä euromääriä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti.
Mitä tässä pykälässä säädetään toimiluvan
antamisesta, koskee vastaavasti toimiluvan
laajentamista.
11§
Vakuutusyhtiö on kolmen kuukauden kuluessa perustamispäätöksen tekemisestä ilmoitettava rekisteröitäväksi niin kuin siitä
erikseen säädetään. Takuu- tai osakepääomana rekisteröidään merkittyjen ja merkitsijöille annettujen takuuosuuksien tai osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo vähennettynä osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:n mukaan mitätöityjen osakkeiden tai takuuosuuksien yhteenlasketulla nimellisarvolla.
Jos takuuosuuksilla tai osakkeilla ei ole nimellisarvoa, rekisteröitävää takuu- tai osakepääomaa laskettaessa käytetään nimellisarvon sijasta 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3
kohdan mukaan takuu- tai osakepääomaan
merkittävää määrää. Lisäksi rekisteröidään
pohjarahaston määrä.

3 luku
Vakuutusyhtiön osakkuus
2 §
Vakuutusosakeyhtiöön sovelletaan tämän
luvun säännösten lisäksi osakeyhtiölain 3 ja
3 a luvun säännöksiä lukuun ottamatta 3 luvun 4 a §:ää.
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2a§
Jos yhtiön osakkeilla tai takuuosuuksilla ei
ole nimellisarvoa, yhtiökokous voi 8 luvun
10 §:ssä säädetyllä tavalla lisätä osakkeiden
tai takuuosuuksien lukumäärää korottamatta
osake- tai takuupääomaa tai vähentää osakkeiden tai takuuosuuksien lukumäärää alentamatta osake- tai takuupääomaa. Lisäämisen
ja vähentämisen tulee tapahtua osakkeiden
tai takuuosuuksien omistusten sekä osaketai takuuosuuslajien suhteessa. Uusien osakkeiden antamisessa noudatetaan soveltuvin
osin, mitä osakeyhtiölaissa säädetään osakeantitodistuksista ja -lipuista sekä mitä osakeyhtiölain 4 luvun 14 §:ssä säädetään rahastoannissa annettavien osakkeiden menettämisestä. Uusien takuuosuuksien antamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölaissa säädetään osakeantitodistuksista ja -lipuista. Vähennettäviä osakkeita ja
takuuosuuksia koskee soveltuvin osin, mitä
osakeyhtiölain 3 luvun 6 ja 14 §:ssä sekä 6
luvun 1 §:n 4 momentissa säädetään.
Uusien osakkeiden tai takuuosuuksien
tuottamia osakkeenomistajan tai takuuosuuden omistajan oikeuksia koskee soveltuvin
osin, mitä osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2
momentissa säädetään. Osakkeiden tai takuuosuuksien lukumäärä katsotaan vähennetyksi, kun päätös on rekisteröity.
Jos yhtiö muuttaa osakkeiden tai takuuosuuksien lukumäärää 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellä, optio-oikeuden ja vaihtovelkakirjan tuottama oikeus merkitä uusia
osakkeita tai takuuosuuksia muuttuu samassa
suhteessa.
8 luku
Yhtiökokous
10§
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
siten, että yhtiö luopuu osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvosta, on tehtävä 1 momentin mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksestä
tai tästä laista muuta johdu. Jos osakkeen tai
takuuosuuden tuottama oikeus määräytyy
osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvon
perusteella, niroellisarvosta luopuminen ei
vaikuta tähän oikeuteen, jollei tmsin päätetä.
Jos kirjanpidollista vasta-arvoa muutetaan
osake- tai takuupääomaa tai osakkeiden tai
takuuosuuksien lukumäärää muuttamalla ilman, että samalla muutetaan yhtiöjärjestystä,
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10 a §:ssä säädetään.
11 luku
Toimintapääoma

2 §
Vahinkovakuutusyhtiön toimintapääoman
vähimmäismäärä on 1 ja 2 kohdan mukaan
lasketoista määristä suurempi:
1) Lasketaan 18 prosenttia viimeksi kuluneen tilikauden vakuutusmaksutulosta. Jos
vakuutusmaksutulo on suurempi kuin
10 000 000 euroa, lisäys sen ylittävältä osalta on kuitenkin 16 prosenttia. Näin saatu
tulos kerrotaan luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tilikauden omalle
vastuulle jäävää korvauskulua vastaavaan
korvauskoluun ennen jälleenvakuutuksenantajien osuuden vähentämistä. Käytettävä suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5.
2) Lasketaan 26 prosenttia kolmen viimeksi kuluneen tilikauden keskimääräisestä korvauskulusta. Jos keskimääräinen korvauskulu
on suurempi kuin 7 000 000 euroa, lisäys
sen ylittävältä osalta on kuitenkin 23 prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan luvulla,
joka saadaan kuten 1 kohdan kolmannessa
virkkeessä säädetään. Käytettävä suhdeluku
ei saa olla pienempi kuin 0,5.

3 §

Takuumäärän vähimmäismäärä on:
1) 1 400 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan
14 ja jos vakuutusyhtiön kolmen viimeksi
kuluneen kunkin tilikauden vakuutusmaksutulo tästä vakuutusluokasta on ollut enemmän kuin 2 500 000 euroa tai enemmän
kuin 4 prosenttia vakuutusyhtiön kokonaisvakuutusmaksutulosta;
2) 400 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan
10-15, jollei 1 kohdasta muuta johdu;
3) 300 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan
1-8, 16 tai 18;
4) 200 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 9
tai 17.
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5§
-------------Takuumäärän vähimmäismäärä on 800 000
euroa.
8 §
Tässä luvussa säädettyjä euromääriä voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaaviksi.

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Tämän lain 2 luvun 5 §:n 1
momentin säännöstä peruspääoman vähimmäismäärästä sovelletaan lain voimaantulon
jälkeen jätettyyn toimilupahakemukseen.
2. Vakuutusyhtiön peruspääoma sekä osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvo voivat 2
luvun 5 §:n 1 momentin estämättä olla Suomen markan määräisiä, jos yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu ennen tämän lain
voimaantuloa tai ennen 1 päivää tammikuuta
2002. Peruspääoman vähimmäismäärä ja
muu tässä laissa euromääräisenä ilmoitettu
määrä muunnetaan Suomen markoiksi Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan
4 kohdan perusteella antaman lopullisen
vaihtokurssin mukaisesti.
3. Jos yhtiö ennen 1 päivää tammikuuta
2002 muuttaa yhtiöjärjestyksen peruspääomaa ja nimellisarvoa koskevia määräyksiä
siten, että peruspääoma ja nimellisarvo ilmoitetaan euroissa, pätevän päätöksen syntymisen edellytyksenä on, että sitä on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, jos äänet ovat menneet tasan, että puheenjohtaja on yhtynyt päätökseen. Jos yhtiö
päättää samalla korottaa tai alentaa peruspääomaa tai luopua osakkeen tai takuuosuuden niroellisarvosta 8 luvun 10 §:n 4 momentin mukaisesti, noudatetaan kuitenkin,
mitä näihin päätöksiin vaadittavasta enemmistöstä säädetään.
4. Jos yhtiö päättää peruspääoman ja osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvon euromääräiseksi muuntamisen yhteydessä tai sen
jälkeen muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että
nimellisarvoa korotetaan tai alennetaan lähimpään ylempänä tai alempana olevaan
tasalukuun tai JOhonkin tällä välillä olevaan
euron kymmenesosaan tai neljäsosaan, päätökseen ei sovelleta, mitä 8 luvun 10 §:n 1
momentissa säädetään yhtiöjärjestyksen
muutokseen vaadittavasta enemmistöstä.
Päätöstä koskee soveltuvin osin, mitä 8 luvun 10 §:n 4 momentin toisessa virkkeessä
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säädetään niroellisarvosta luopumisen vaikutuksesta osakkeenomistajan tai takuuosuuden
omistajan oikeuteen. Yhtiö voi siirtää alentamismäärän tai osan siitä ylikurssirahastoon.
Muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004.
5. Jos yhtiö on ennen tämän lain voimaantuloa päättänyt 3 kohdassa tai 8 luvun
10 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yhtiöjärjestyksen muutoksesta, päätös on pätevä, jos
se on tehty tämän lain mukaisesti. Yhtiökokous voi ennen tämän lain voimaantuloa
valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vain rahastoannista, johon ei käytetä yhtiön vapaata omaa pääomaa, ja sellaisesta osakkeiden tai takuuosuuksien mitätöinnistä, jossa alennettavaa määrää ei siirretä vapaaseen omaan pääomaan. Valtuutuspäätökseen vaadittavaan enemmistöön sovelletaan, mitä 4 kohdassa säädetään päätökseen vaadittavasta enemmistöstä. Alentamista koskevaan valtuutuspäätökseen sovelletaan lisäksi soveltuvin osin, mitä 5 luvussa
säädetään peruspääoman alentamisesta. Osakepääoman korottamista koskevaan valtuutuspäätökseen sovelletaan lisäksi
soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 4 luvussa
säädetään rahastoannista. V altuutuspäätöksessä ei kuitenkaan tarvitse mainita osakkeen
uutta nimellisarvoa eikä sitä määrää, joka
muusta omasta pääomasta siirretään osakepääomaan. Valtuutus on voimassa enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutuspäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi viivytyksettä lain vahvistamisen jälkeen.
6. Edellä 3 kohdassa ja 8 luvun 10 §:n 4
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momentissa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen
muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi
ennen tämän lain voimaantuloa siten, että
rekisteröinti tulee voimaan tämän lain tullessa voimaan. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu
yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään viran
puolesta siten, että rekisteriviranomainen
muuttaa yhtiöjärjestyksen osake- tai takuupääomaa ja, jollei yhtiö ole luopunut osakkeen tai takuuosuuden niroellisarvosta 8 luvun 10 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvoa
7 kohdan mukaisesti.
7. Jos yhtiö päättää peruspääoman ja osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvon muuttamisesta euromääräiseksi ennen 1 päivää
tammikuuta 2002 eikä päätöksestä käy muuta ilmi, yhtiön peruspääoma katsotaan muutetuksi euromääräiseksi Euroopan unionin
neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti antaman lopullisen vaihtokurssin mukaisesti lähimpään senttiin pyöristettynä, ja
osakkeen tru takuuosuuden nimellisarvo lasketaan jakamalla euromääräinen osake- tai
takuupääoma osakkeiden tai takuuosuuksien
lukumäärällä. Näin saatua nimellisarvoa ei
pyöristetä, mutta se voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi sekä esittää yhtiöjärjestyksessä
ja muissa oikeudellisissa asiakirjoissa yhden
sentin tarkkuudella tämän kuitenkaan vaikuttamatta osakkeenomistajan tai takuuosuuden
omistajan tai muun oikeuteen. Rekisteristä,
yhtiöjärjestyksestä ja muista oikeudellisista
asiakirjoista on käytävä ilmi, että kysymyksessä ei ole nimellisarvon tarkka arvo. Mitä
edellä säädetään, sovelletaan myös euron
tullessa yhtiössä käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002.

Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(398/1995) 28 §:n 1 ja 4 momentti seuraavasti:
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2) muuta vakuutusliikettä harjoitettaessa
1 200 000 euroa.

Edustuston peruspääoma
Kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on aina
oltava yhtiön Suomessa harjoittamaa ensivakuutusliikettä varten Suomessa varoja vähintään:
1) henkivakuutusliikettä ja vahinkovakuutusluokkiin 10-16 kuuluvaa vakuutusliikettä harjoitettaessa 2 400 000 euroa; sekä

Edellä 1 momentissa säädettyjä euromääriä
voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun
1 §:n 4 ja 6 momentti, 2 luvun 2 §:n 2 momentin 3 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 kohta, 5 § ja
12 §:n 1 momentti, 3 luvun 5 §:n 2 momentti ja 6 §:n 1 momentti, 6 luvun 10 §:n 1 momentti, 8 luvun 3 § sekä 10 a luvun 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 6 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 4 ja 6 momentti laissa 45111995, 2 luvun 5 §
osaksi laissa 48311993 sekä 10 a luvun 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 6 § viimeksi
mainitussa laissa, sekä
lisätään 3 lukuun uusi 4 a § ja 7 luvun 17 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:
1luku

sä säädettyä euromäärää yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavaksi.

Yleisiä säännöksiä
2luku

1§
Vakuutusyhdistyksen perustaminen
Tässä laissa tarkoitetut vakuutusyhdistykset ovat joko pieniä vakuutusyhdistyksiä,
joiden vakuutusmaksutulo on enintään
1 000 000 euroa vuodessa, tai suuria vakuutusyhdistyksiä, joiden vakuutusmaksutulo
ylittää mainitun määrän. Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat säännökset tämän
momentin soveltamisesta.
Valtioneuvosto voi muuttaa tässä pykäläs-

2 §
Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yhdistysjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on
mainittava:
3) kustakin takuupääoman osuudesta (takuuosuus) yhdistykselle maksettava määrä
ja, jollei takuuosuudella ole nimellisarvoa,
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mikä osa takuuosuudesta yhdistykselle maksettavasta määrästä merkitään takuupääomaan;

3§
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksessä on mainittava:
5) takuuosuuksien nimellisarvo tai, jollei
takuuosuuksilla ole nimellisarvoa, takuuosuuksien lukumäärä tai vähimmäis- ja
enimmäismäärä;

5§
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman ja
pohjarahaston (peruspääoma) tulee olla yhteensä vähintään 42 000 euroa. Perustettavan
vakuutusyhdistyksen peruspääoma on maksettava rahana.
Jos yhdistyksen toiminta käsittää henkilövakuutuksen tai yhdistyksen toiminta-alue
käsittää enemmän kuin 25 kuntaa, tulee peruspääoman olla vähintään 84 000 euroa.
Pienen vakuutusyhdistyksen oman pääoman on oltava vähintään 42 000 euroa lisättynä kuudella prosentilla yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta vakuutusmaksujen
keskimäärästä kolmen viimeksi kuluneen
vuoden aikana. Suuria vakuutusyhdistyksiä
koskevista pääomavaatimuksista säädetään
10 a luvussa.
Takuuosuudelle voidaan yhdistysjärjestyksessä määrätä nimellisarvo. Jollei nimellisarvoa ole määrätty, takuuosuudelle lasketaan
kirjanpidollinen vasta-arvo jakamalla takuupääoma takuuosuuksien lukumäärällä. Kirjanpidolliseen vasta-arvoon sovelletaan, mitä
nimellisarvosta säädetään, jollei muualla
laissa toisin säädetä.
Valtioneuvosto voi korottaa tässä pykälässä mainittuja euromääriä vastaamaan yleisessä hintatasossa tapahtuneita muutoksia.
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3 luku
Takuupääoma

4a§
Jos yhdistyksen takuuosuuksilla ei ole nimellisarvoa, yhdistyskokous voi 7 luvun
17 §: ssä säädetyllä tavalla päättää lisätä takuuosuuksien lukumäärää korottamatta takuupääomaa tai vähentää takuuosuuksien
lukumäärää alentamatta takuupääomaa. Lisäämisen ja vähentämisen tulee tapahtua takuuosuuksien omistusten sekä takuuosuuslajien suhteessa. Vähennettäviä takuuosuuksia koskee soveltuvin osin, mitä 3 luvun 6 ja
14 §:ssä säädetään.
Uusien takuuosuuksien tuottamia takuuosuuden omistajan oikeuksia koskee soveltuvin osin, mitä 4 luvun 8 §:n 3 momentissa
säädetään. Takuuosuuksien lukumäärä katsotaan vähennetyksi, kun päätös on rekisteröity.
5§
Takuuosuuskirjassa on mainittava yhdistyksen toiminimi ja takuuosuuden tai takuuosuuskirjan järjestysnumero. Takuuosuuskirjan tulee olla päivätty ja hallituksen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön allekirjoittama. Takuuosuuskirja saadaan allekirjoittaa painamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla.
6 §

Jos yhdistys takuupääoman takaisinmaksamisen vuoksi tai yhdistystä purettaessa
suorittaa maksun takuuosuudenomistajalle,
takuuosuuskirjaan on viivytyksettä tehtävä
siitä merkintä. Takuuosuuskirjaan on tehtävä
merkintä myös, jos takuuosuus on mitätöity
maksua suorittamatta.
6luku
V akuotusyhdistyksen johto

12 §
Takuuosuudesta maksettava määrä ei saa
olla takuuosuuden nimellisarvoa tai, jollei
takuuosuudella yhdistystä perustettaessa ole
nimellisarvoa, 2 luvun 2 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitettua takuupääomaan merkittävää määrää pienempi.

10 §
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,
että vakuutusyhdistyksellä on hallintoneuvosto. Yhdistykseen, jonka peruspääoma on
pienem{li kuin 84 000 euroa, ei voida perustaa halhntoneuvostoa.
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7luku
Yhdistyskokous
17 §
Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta
siten, että yhdistys luopuu takuuosuuden nimellisarvosta, on tehtävä 1 momentin mukaisesti, jollei yhdistysjärjestyksestä tai tästä
laista muuta johdu. Jos takuuosuuden tuottama oikeus määräytyy takuuosuuden nimellisarvon perusteella, niroellisarvosta luopuminen ei vaikuta tähän oikeuteen, jollei toisin päätetä. Jos kirjanpidollista vasta-arvoa
muutetaan takuupääomaa tai takuuosuuksien
lukumäärää muuttamalla ilman, että samalla
muutetaan yhdistysjärjestystä, noudatetaan
soveltuvin osin, mitä 7 luvun 18 §:ssä säädetään.
8 luku
Vakuutusyhdistyksen muuttaminen
keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi
3 §
Vakuutusyhdistyksen muuttamisesta keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi on tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten kuuden kuukauden kuluessa yhtiöjärjestyksen vahvistamisesta. Rekisteröimisen edellytyksenä on,
että yhtiöjärjestyksen mukainen peruspääoma
on kokonaan maksettu. Jos uudet takuuosuudet on merkitty ylikurssiin, on myös
nimellisarvon ylittävä määrä oltava maksettuna. Jos takuuosuuksilla ei ole nimellisarvoa, rekisteröitävää takuupääomaa laskettaessa käytetään nimellisarvon sijasta 2 luvun
2 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan takuupääomaan merkittävää määrää. Vakuutusyhdistyksen katsotaan muuttuneen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, kun muutos on
rekisteröity.

10 a luku
Toimintapääoma
2§
Suuren vakuutusyhdistyksen toimintapääoman vähimmäismäärä on 1 ja 2 kohdan
mukaisesti lasketuista määristä suurempi:
1) Lasketaan 18 prosenttia viimeksi kuluneen tilikauden vakuutusmaksutulosta. Jos
vakuutusmaksutulo on suurempi kuin
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10 000 000 euroa, lisäys sen ylittävältä osalta on kuitenkin 16 prosenttia. Näin saatu
tulos kerrotaan luvulla, joka saadaan vertaamalla viimeksi kuluneen tilikauden omalle
vastuulle jäävää korvauskulua vastaavaan
korvauskuluun ennen jälleenvakuutuksenantajien osuuden vähentämistä. Käytetty suhdeluku ei saa olla pienempi kuin 0,5.
2) Lasketaan 26 prosenttia kolmen viimeksi kuluneen tilikauden keskimääräisestä korvauskulusta. Jos keskimääräinen korvauskulu
on suurempi kuin 7 000 000 euroa, lisäys
sen ylittävältä osalta on kuitenkin 23 prosenttia. Näin saatu tulos kerrotaan luvulla,
joka saadaan kuten 1 kohdan kolmannessa
virkkeessä säädetään. Käytettävä suhdeluku
ei saa olla pienempi kuin 0,5.

3§
Takuumäärän vähimmäismäärä on:
1) 300 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan
10-13;
2) 225 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan
1-8, 16 tai 18; sekä
3) 150 000 euroa, jos jokin vakuutetuista
riskeistä kuuluu vahinkovakuutusluokkaan 9
tai 17.
6 §
Valtioneuvosto voi muuttaa tässä luvussa
säädettyjä euromääriä yleisessä hintatasossa
tapahtunutta kehitystä vastaaviksi.

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Tämän lain 2 luvun 5 §:n 1
ja 2 momentin säännöstä peruspääoman vähimmäismäärästä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen jätettyyn yhdistysjärjestyksen
vahvistamista koskevaan hakemukseen.
2. Vakuutusyhdistyksen peruspääoma ja
takuuosuuden nimellisarvo voivat 2 luvun
5 §:n 1-3 momentin estämättä olla Suomen
markan määräisiä, jos yhdistyksen perustamiskirja on allekirjoitettu ennen tämän lain
voimaantuloa tai ennen 1 päivää tammikuuta
2002. Peruspääoman vähimmäismäärä ja
muu tässä laissa euromääräisenä ilmoitettu
määrä muunnetaan Suomen markoiksi Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan
4 kohdan perusteella antaman lopullisen
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vaihtokurssin mukaisesti.
3. Jos yhdistys ennen 1 päivää tammikuuta
2002 muuttaa yhdistysjärjestyksen peruspääomaa ja nimellisarvoa koskevia määräyksiä siten, että peruspääoma ja nimellisarvo ilmoitetaan euroissa, pätevän päätöksen syntymisen edellytyksenä on, että sitä on
kannattanut enemmän kuin puolet annetuista
äänistä tai, jos äänet ovat menneet tasan, että
puheenjohtaja on yhtynyt päätökseen. Jos
yhdistys päättää samalla korottaa tai alentaa
peruspääomaa tai luopua takuuosuuden nimellisarvosta 7 luvun 17 §:n 4 momentin
mukaisesti, noudatetaan kuitenkin, mitä näihin päätöksiin vaadittavasta enemmistöstä
säädetään.
4. Jos yhdistys päättää peruspääoman ja
takuuosuuden nimellisarvon euromääräiseksi
muuntamisen yhteydessä tai sen jälkeen
muuttaa yhdistysjärjestystä siten, että nimellisarvoa korotetaan tai alennetaan lähimpään
ylempänä tai alempana olevaan tasalukuun
tai johonkin tällä välillä olevaan euron kymmenesosaan tai neljäsosaan, päätökseen ei
sovelleta, mitä 7 luvun 17 §:n 1 momentissa
säädetään yhdistysjärjestyksen muutokseen
vaadittavasta enemmistöstä. Päätökseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä 7 luvun
17 §:n 4 momentin toisessa virkkeessä säädetään niroellisarvosta luopumisen vaikutuksesta takuuosuuden omistajan oikeuteen. Yhdistys voi siirtää alentamismäärän tai osan
siitä ylikurssirahastoon. Muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään 31 päivänä
elokuuta 2004.
5. Jos yhdistys on ennen tämän lain voimaantuloa päättänyt 3 kohdassa tai 7 luvun
17 §:n 4 momentissa tarkoitetusta yhdistysjärjestyksen muutoksesta, päätös on pätevä,
jos se on tehty tämän lain mukaisesti. Yhdistyskokous voi ennen tämän lain voimaantuloa valtuuttaa hallituksen päättämään yhdistysjärjestyksen muuttamisesta 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vain sellaisesta takuuosuuksien mitätöinnistä, jossa alennettavaa
määrää ei siirretä vapaaseen omaan pääomaan. Valtuutuspäätökseen vaadittavaan
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enemmistöön sovelletaan, mitä 4 kohdassa
säädetään päätökseen vaadittavasta enemmistöstä. Alentamista koskevaan valtuutuspäätökseen sovelletaan lisäksi soveltuvin osin,
mitä 5 luvussa säädetään takuupääoman
alentamisesta. Valtuutus on voimassa enintään yhden vuoden yhdistyskokouksen päätöksestä. Valtuutuspäätös on ilmoitettava
rekisteröitäväksi viivytyksettä lain vahvistamisen jälkeen.
6. Edellä 3 kohdassa ja 7 luvun 17 §:n 4
momentissa tarkoitettu yhdistysjärjestyksen
muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi
ennen tämän lain voimaantuloa siten, että
rekisteröinti tulee voimaan tämän lain tullessa voimaan. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu
yhdistysjärjestyksen muutos rekisteröidään
viran puolesta siten, että rekisteriviranomainen muuttaa yhdistysjärjestyksen peruspääomaa ja, jollei yhdistys ole luopunut takuuosuuden niroellisarvosta 7 luvun 17 §:n
4 momentissa tarkoitetulla tavalla, takuuosuuden nimellisarvoa 7 kohdan mukaisesti.
7. Jos yhdistys päättää peruspääoman ja
takuuosuuden nimellisarvon muuttamisesta
euromääräiseksi ennen 1 päivää tammikuuta
2002 eikä päätöksestä käy muuta ilmi, yhdistyksen peruspääoma katsotaan muutetuksi
euromääräiseks1 Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti antaman lopullisen vaihtokurssin mukaisesti
lähimpään senttiin pyöristettynä, ja takuuosuuden nimellisarvo lasketaan jakamalla
euromääräinen takuupääoma takuuosuuksien
lukumäärällä. Näin saatua nimellisarvoa ei
pyöristetä, mutta se voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi sekä esittää yhdistysjärjestyksessä ja muissa oikeudellisissa asiakirjoissa yhden sentin tarkkuudella tämän kuitenkaan
vaikuttamatta takuuosuuden omistajan tai
muun oikeuteen. Rekisteristä, yhdistysjärjestyksestä ja muista oikeudellisista asiakirjoista on käytävä ilmi, että kysymyksessä ei ole
nimellisarvon tarkka arvo. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös euron tullessa
käyttöön yhdistyksessä 1 päivänä tammikuuta 2002.
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Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)
6 §:n 1 momentti ja 33 § seuraavasti:
6§

asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa
tapahtunutta kehitystä vastaaviksi.

Toimilupa

Työeläkevakuutusyhtiöllä on oltava työntekijäin eläkelain taikka työntekijäin eläkelain
ja yrittäjien eläkelain mukaisen toiminnan
harjoittamista varten valtioneuvoston antama
toimilupa, joka on voimassa Suomessa. Valtioneuvoston on myönnettävä toimilupa, jos
aiotun vakuutusliikkeen tai vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoitettujen yhtiön osakkaiden ei katsota vaarantavan eläkevakuutustoiminnan tervettä kehitystä, jos vakuutusyhtiön johto täyttää sille tässä laissa ja vakuutusyhtiölain 7 luvussa asetetut vaatimukset ja jos työeläkevakuutusyhtiön osakepääoma tai takuupääoma ja pohjarahasto yhteensä (peruspääoma) on vähintään 5 000 000 euroa.
33 §
Säädettyjen euromäärien tarkistaminen

Tässä laissa säädettyjä euromääriä voidaan

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Tämän lain 6 §:n 1 momentin
säännöstä peruspääoman vähimmäismäärästä
sovelletaan lain voimaantulon jälkeen jätettyyn toimilupahakemukseen.
Työeläkevakuutusyhtiön osakepääoma tai
takuupääoma ja pohjarahasto voivat 6 §:n 1
momentin estämättä olla Suomen markan
määräisiä, jos yhtiön perustaruiskirja on allekirjoitettu ennen tämän lain voimaantuloa
tai ennen 1 J?äivää tammikuuta 2002. Euromääräisenä llmoitettu osakepääoman tai takuupääoman ja pohjarahaston yhteismäärän
vähtmmäismäärä muunnetaan Suomen markoiksi Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1
artiklan 4 kohdan perusteella antaman lopullisen vaihtokurssin mukaisesti.

Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 90 §,
91 §:n 2 momentti, 93 §:n 2 momentti ja 94 § seuraavasti:
90 §
Vakuutuskassalla on oikeus maksaa kertasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taikka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyys2 281027

eläke, joka on pienempi kuin kymmenen
euroa kuukaudessa. Kertasuoritus lasketaan
asianomaisen ministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.
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Jos 1 momentissa tarkoitettua etuutta ei
ole voitu edunsaajasta johtovasta syystä
maksaa oikeassa ajassa, kassa ei ole velvollinen maksamaan etuutta korotettuna pitemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este
kassan tieten on lakannut. Jos etuuden suorittaminen viivästyy lain säännöksen vuoksi
taikka yleisen liikenteen tai maksuliikenteen
keskeytymisen taikka muun sen kaltaisen
ylivoimaisen esteen vuoksi, kassa ei ole velvollinen maksamaan etuutta korotettuna tällaisen esteen aiheuttamaita viivästysajalta.
Etuuden korotusta, jonka määrä on pienempi
kuin kolme euroa, ei ole maksettava.

93 §
Jos jäsenyys päättyy ennen vakuutustapahtuman sattumista, 1 momentin estämättä on
eronneelle jäsenelle kuitenkin annettava vapaakirjana vähintään hänen omia maksujaan
vastaava osuus vakuutusmaksuvastuusta.
Tämä osuus vakuutusmaksuvastuusta voidaan ilman
koulutusmenettelyä siirtää
vakuutusyhtiöön tai toiseen vakuutuskassaan.
Jos vapaakirjan takaisinostoarvo on pienempi kuin 4 800 euroa, se suoritetaan eronneelle jäsenelle hakemuksesta. Jos vapaakirjan
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takaisinostoarvo on pienempi kuin yksi viidesosa edellä mainitusta määrästä, se saadaan suorittaa rahana ilman hakemusta, jos
sääntöihin on otettu tästä määräys.
94 §
Edellä 90 §:ssä, 91 §:n 2 momentissa ja
93 §:n 2 momentissa säädettyjä euromääriä
tarkistetaan kalenterivuosittain maan yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten
perusteella sen palkkaindeksin mukaan, joka
vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain
9 §:n soveltamista varten. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen
senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lain 90 § on voimassa 31
päivään maaliskuuta 1999.
Tämän lain 8 luvussa säädetyt euromäärät
vastaavat vuodelle 1998 vahvistettua
94 §:ssä tarkoitettua palkkaindeksilukua.
Tässä laissa euroina ilmoitetut rahamäärät
voivat 90 §:n, 91 §:n 2 momentin ja 93 §:n
2 momentin estämättä 31 päivään joulukuuta
2001 olla Suomen markan määräisiä. Euroina ilmoitetut rahamäärät muunnetaan Suomen markoiksi Euroopan unionin neuvoston
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
109 1 artiklan 4 kohdan perusteella antaman
lopullisen vaihtokurssin mukaisesti.

Laki
eläkesäätiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 48 §:n 2, 3 ja
6 momentti, 54 §, 55 §:n 2 momentti ja 63 §,
sellaisena kuin niistä on 48 §:n 2 momentti laissa 132311997 seuraavasti:
48 §
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuuden
(kannatusmaksuvakuus) on oltava 46 §:ssä
tarkoitettuja katekelpoisia varoja ja sitoumuksia. Kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärä on neljä kahdestoistaosaa eläkesäätiön vuoden vastuumenoista. Vuoden
vastuumenoilla tarkoitetaan eläkkeistä tili-

vuonna aiheutuvien suoritusten ja eläkevastuun muutoksen yhteismäärää. Jos eläkesäätiön säännöissä määrätään kannatusmaksuja
suoritettavaksi useammin kuin kolmannesvuosittain, kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärää pienennetään maksuvälin
muutosta vastaavasti. Kannatusmaksuvakuuden vähimmäismäärä on kuitenkin aina vähintään 84 000 euroaja enintään 15 prosent-
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tia eläkesäätiön eläkevastuun määrästä.
Eläkesäätiön toiminnan alkaessa vakuutta
on asteittain kartutettava 2 momentissa tarkoitettuun vähimmäismäärään neljän vuoden
kuluessa siten, että kunkin kalenterivuoden
lopussa vakuuden arvo on vähintään eläkesäätiön toiminnan alkamisen jälkeen päättyneiden kalenterivuosien lukumäärän osoittama määrä neljäsosia vakuuden vähimmäismäärästä. Vakuuden arvon on kuitenkin aina
oltava vähintään 84 000 euroa.
Edellä 2 ja 3 momentissa säädettyä euromäärää voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti.
54§
Eläkesäätiöllä on oikeus maksaa kertasuorituksena vanhuus- tai perhe-eläke taikka vapaakirjaan perustuva työkyvyttömyyseläke, joka on pienempi kuin 20 euroa kuukaudessa tai eläkkeensaajan suostumuksella
40 euroa kuukaudessa. Kertasuoritus lasketaan asianomaisen ministeriön määräysten
mukaisesti.
55§
Jos 1 momentissa tarkoitettua etuutta ei
ole voitu etuodensaajasta johtovasta syystä
maksaa oikeassa ajassa, eläkesäätiö ei ole
velvollinen maksamaan etuutta koeotettuna
pitemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona
este eläkesäätiön tieten on lakannut. Jos
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etuuden suorittaminen viivästyy lain saannöksen vuoksi taikka yleisen liikenteen tai
maksuliikenteen keskeytymisen taikka muun
sen kaltaisen ylivoimaisen esteen vuoksi,
eläkesäätiö ei ole velvollinen maksamaan
etuutta koeotettuna tällaisen esteen aiheuttamatta viivästysajalta. Etuoden korotusta, jonka määrä on pienempi kuin viisi euroa, ei
ole maksettava.
63 §
Edellä 54 §:ssä ja 55 §:n 2 momentissa
säädettyjä euromääriä tarkistetaan kalenterivuosittam sen palkkaindeksin mukaan, joka
vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain
9 §:n soveltamista varten. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen
senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lain 54 § on voimassa 31
päivään maaliskuuta 1999.
Tämän lain 7 luvussa säädetyt euromäärät
vastaavat vuodelle 1998 vahvistettua
63 §:ssä tarkoitettua indeksipistelukua.
Tässä laissa euroina ilmoitetut rahamäärät
voivat 48 §:n 2 ja 3 momentin, 54 §:n ja
55 §:n 2 momentin estämättä 31 päivään
joulukuuta 2001 olla Suomen markan määräisiä. Euroina ilmoitetut rahamäärät muunnetaan Suomen markoiksi Euroopan unionin
neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan 4 kohdan perusteella antaman lopullisen vaihtokurssin mukaisesti.

Laki
liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 9 §:n 1 ja
3 momentti sekä 12 a §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 ja 3 momentti laissa 36111993 sekä 12 a §:n 4 momentti
laissa 941/1984, seuraavasti:

9§
Omaisuuteen kohdistuneesta yhdestä liikennevahingosta tai välittömästi toinen toiseensa liittyvästä useammasta liikennevahin-

gosta yhteensä suoritetaan korvausta enintään 3 300 000 euroa kutakin vahingosta
vastuussa olevaa liikennevakuutusta kohden.
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Tässä pykälässä säädettyä euromäärää voidaan asetuksella muuttaa yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti.
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Mainittua euromäärää tarkistetaan vuosittain
työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä
säädetyn palkkaindeksin mukaan. Tarkistettu
euromäärä pyöristetään lähimpään kymmenen senttiin.

12 a §
Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 2,5 euroa, ei ole maksettava.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (58511986) 10 a §:n 4
momentti, sellaisena kuin se on laissa 97311993, seuraavasti:
10 a §
Korvauksen korotusta, jonka määrä on
pienempi kuin neljä euroa, ei ole maksettava. Mainittua euromäärää tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetyn
palkkaindeksiluvun mukaan. Tarkistettu eu-
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romäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen
senttiin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

