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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
22/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 9 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (HE 32/2000 vp) sekä 24 päivänä toukokuuta 2000 hallituksen esityksen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 63/2000 vp).
Talousvaliokunta on laatinut esityksistä yhteisen mietinnön sen johdosta, että molemmissa
hallituksen esityksissä ehdotetaan muutettavaksi samaa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
12 §:n 4 momenttia.
Lausunto
Talousvaliokunta on pyytänyt hallituksen esityksestä HE 32/2000 vp perustuslakivaliokun-

nan lausunnon, joka on tämän mietinnön liitteenä (PeVL 25/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- lainsäädäntöneuvos Manne Airaksinen, oikeusministeriö
- apulaisosastopäällikkö Jorma Heikkilä, hallitusneuvos Markku Sorvari, hallitussihteeri
Juhani Turunen ja ylimatemaatikko Hely Salomaa, sosiaali- ja terveysministeriö
- lakimies Eeva-Maija Österman ja ylitarkastaja Ritva Alkio, Vakuutusvalvontavirasto
- johtaja Lea Mäntyniemi, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry
- toimitusjohtaja Esa Swanljung, Työeläkelaitosten Liitto ry TELA
- professori Mikael Hidén.

HALLITUKSEN ESITYKSET
Hallituksen esitys HE 32/2000 vp laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Esityksellä saatetaan kansallisesti voimaan vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta annetun direktiivin säännökHE 32/2000 vp
HE 63/2000 vp

set. Säännöksillä pyritään siihen, että vakuutusyritysten valvonnasta vastaavat viranomaiset
pystyvät tekemään nykyistä perustellumman
arvion ryhmään kuuluvan vakuutusyrityksen
taloudellisesta tilasta. Vakuutusyritysryhmälle
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on laadittava muun muassa mukautettu vakavaraisuuslaskelma.
Vakuutusvalvontaviraston valtuuksia ehdotetaan laajennettavaksi. Vakuutusyritysryhmään
kuuluvien yritysten sisäiset liiketoimet tulevat
vakuutusvalvontaviraston valvontaan. Virasto
valvoo myös vakuutusomistusyhteisöä, emoyritystä, jonka pääasiallisena toimintana on omistaa osuuksia vakuutusyrityksistä. Vakuutusyhtiön hallituksen tulee huolehtia, että yhtiöllä on
toiminnan laajuuteen nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.
Vakuutusyhtiölaista, vakuutusyhdistyslaista
ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetusta laista kumotaan säännökset, jotka koskevat vieraalla toimialalla toimivien yritysten omistusten rajoituksia. Työeläkeyhtiöiden osalta rajoitukset
jäävät voimaan eräin muutoksin.
Samalla ehdotetaan täydennettäväksi ja muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat muun
muassa vakuutusyhtiön oikeutta ottaa luottoa, ti-

Perustelut

lintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä vakuutusyhtiön purkamista.

Hallituksen esitys HE 63/2000 vp laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 §:n
muuttamisesta
Laista ehdotetaan poistettavaksi säännös, jonka
mukaan työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja
tai hänen sijaisensa ei saa olla luotto- tai rahoituslaitoksen, muun vakuutusyhtiön taikka työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin
kuuluvan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen. Sen sijaan työeläkevakuutusyhtiön
toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei saa olla
toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.
Samalla lakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että työeläkelaitoksen johto ei saa olla laissa lueteltujen yhteisöjen lisäksi myöskään rahastoyhtiön palveluksessa eikä toimia sen tilintarkastajana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.
Lakeihin lisätään direktiiveihin perustuvat viranomaisvalvontaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä sisäisten liiketoimien valvontaa
koskevat säännökset. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi täsmennyksiä, jotka koskevat
muun muassa luottolaitosten ja vakuutuslaitosten valvontasäännösten yhtenäistämistä sekä viranomaisten välisen toimivallan jaon tarkistamista.
Osittain säännösten tarkistamisen tarve johtuu niin sanottujen finanssitavaratalojen synnystä. Kotimaiset vakuutusomistusyhteisöt tulevat
Vakuutusvalvontaviraston valvontaan. Vakuutusomistusyhteisöjen valvonta ei kuitenkaan ole
yhtä laajaa kuin vakuutusyhtiöiden valvonta,
koska omistusyhteisöt eivät harjoita vakuutustoimintaa.
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Yksityiskohtaiset perustelut
1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Kaikki muutokset perustuvat perustuslakivaliokunnan lausuntoon.
1 luku 1 b §. Valiokunta on poistanut pykälästä
mahdollisuuden, että asetuksella voitaisiin poiketa lailla säädetystä ministeriöiden toimialajaosta.
10 luku 3 c §. Valiokunta on täsmentänyt Vakuutusvalvontaviraston toimivaltuutta koskevaa
säännöstä.
14 luku 5 c §. Valiokunta on täsmentänyt ja
täydentänyt säännöstä, joka koskee asiamiehen
asettamista sekä asiamiehen valtuuksia, kelpoisuutta ja rikosoikeudellista virkavastuuta.
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14 b luku 3 §. Valiokunta on korottanut 2 momentissa olevaa säädöshierarkiaa Vakuutusvalvontaviraston määräyksistä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen.
14 b luku 10 §. Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että Vakuutusvalvontavirasto voi antaa Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion vakuutustoimintaa valvovalle viranomaiselle mahdollisuuden tarkastaa Suomessa
laissa tarkoitettua yritystä koskevia lisävalvonnan kannalta olennaisia tietoja.
Valiokunta on poistanut säännöksestä maininnan vieraan valtion viranomaisten toimittamasta
tarkastuksesta, jolloin vältetään vaikeutettu säätämisjärjestys.
2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Johtolause. Johtolauseeseen on tehty korjaukset, jotka johtuvat 1.8.2000 voimaan tulleesta
laista (637/2000, HE 34/2000, TaVM 14/2000).
2 §. Valiokunta on tehnyt pykälään edellä mainitusta laista johtuvat muutokset. Lisäksi valiokunta on muuttanut uutta 9 kohtaa perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaisesti vastaavasti
kuin 1. lakiehdotuksen 1 luvun 1 b §:ää.
43 §. Pykälän 2 momentin mukaan Vakuutusvalvontavirasto voi määrätä erityisen asiantuntijan tarkastamaan kolmannen maan vakuutusyhtiön ja sen tytäryhteisön liikettä ja muuta toimintaa Suomessa.
Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten
valiokunta on muuttanut säännöstä siten, että
Vakuutusvalvontavirasto voi määrätä erityisen
asiantuntijan vain avustamaan virastoa sen toimittamassa tarkastuksessa.

1 a §. Valiokunta on tehnyt pykälään perustuslakivaliokunnan edellyttämän vastaavan muutoksen kuin 1. lakiehdotuksen 1 luvun 1 b §:ään
ja 2. lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin 9 kohtaan.
12 §. Pykälään on tehty hallituksen esityksessä
HE 63/2000 vp ehdotetut muutokset, joten edellä mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan hylätä.
25 §. Pykälä ei sisältynyt hallituksen esitykseen. Pykälän 1 momentista on poistettu maininta yhteistyöryhmästä, koska yhteistyöryhmän
määritelmä poistuu 5 §:stä eikä sitä mainita
myöskään voimassa olevan vakuutusyhtiölain
12 luvun 5 §:n 1 momentissa, jota sovelletaan
henki- ja vahinkovakuutusyhtiöihin.
28 §. Tämäkään pykälä ei sisältynyt hallituksen
esitykseen. Pykälän 2 momentissa mainittu yhteistyöryhmä on korvattu käsitteellä sama taloudellinen yhteenliittymä, jota käytetään vakuutusyhtiölain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin 3 kohdassa.
4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Kaikki muutokset johtuvat perustuslakivaliokunnan lausunnosta.
Johtolause. Valiokunta on täydentänyt johtolausetta sen johdosta, että hallituksen esitykseen
sisältymättömään 1 luvun 1 a §:ään on tehty
muutos.
1 luku 1 a §. Valiokunta on muuttanut 1 a §:ää
vastaavasti kuin 1. lakiehdotuksen 1 b §:ää, 2. lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin 9 kohtaa ja 3. lakiehdotuksen 1 a §:ää.

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun
lain muuttamisesta

10 luku 4 a §. Pykälään on tehty vastaavanlainen täsmennys kuin 1. lakiehdotuksen 10 luvun
3 c §:ään.

Johtolause. Valiokunta on täydentänyt johtolausetta, koska se on muuttanut myös hallituksen esitykseen sisältymättömiä 25 ja 28 §:iä.

12 luvun 6 d §. Valiokunta on tehnyt asiamiestä koskeviin säännöksiin vastaavat muutokset
kuin 1. lakiehdotuksen 14 luvun 5 c §:ään.
3
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Päätösehdotus

että hallituksen esitykseen HE 32/2000
vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan
muutosehdotukset).

12 a luku 3 §. Pykälän 2 momenttia on muutettu vastaavasti kuin 1. lakiehdotuksen 14 b luvun
3 §:n 2 momenttia.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että hallituksen esitykseen HE 63/2000
vp sisältyvä lakiehdotus hylätään ja

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 3 §:n 4 ja 5
momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 611/1997,
muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta sekä 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 luvun 3 §:n
5 momentti, 8 luvun 10 §:n 2 momentti, 9 luvun 3 a §:n 2 momentti, 10 luvun 8 §, 9 §:n 3 kohta ja 11
§:n 1 ja 2 momentti, 14 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 ja 4 §, 5 a §:n 1 momentin 6 kohta ja 10 §, 15 luvun
1 §:n 1 momentti ja 18 luvun 10 a §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta ja 14 luvun 10 § mainitussa laissa
611/1997, 1 luvun 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 9 luvun 3 a §:n 2 momentti laissa 1022/1996, 3
luvun 3 §:n 5 momentti ja 14 luvun 5 a §:n 1 momentin 6 kohta laissa 389/1995, 10 luvun 8 § mainituissa laeissa 389/1995 ja 611/1997, 10 luvun 9 §:n 3 kohta ja 11 §:n 1 ja 2 momentti laissa
1204/1998, 14 luvun 1 §:n 1 momentti ja 3 § laissa 79/1999, 14 luvun 4 § mainituissa laeissa
389/1995, 611/1997 ja 79/1999 ja 18 luvun 10 a §:n 2 momentti laissa 989/1999, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 1 b §, 4 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 611/1997,
uusi 5 kohta ja lukuun uusi 5 b §, 9 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti, 10 lukuun uusi 3 c §, 14 luvun 2
§:ään uusi 3 momentti, 5 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 389/1995 ja
79/1999 ja laissa 355/1997, uusi 7 kohta ja lukuun siitä mainitulla lailla 355/1997 kumotun 5 c §:n tilalle uusi 5 c § sekä lakiin uusi 14 b luku seuraavasti:
1 luku
Yleisiä säännöksiä
1b§
Tässä laissa ministeriöllä tai asianomaisella
ministeriöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysmi4

nisteriötä (poist.).
4, 5 ja 5 b §
(Kuten HE)
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3 luku
Vakuutusyhtiön osakkuus
3§
(Kuten HE)
8 luku
Yhtiökokous
10 §
(Kuten HE)
9 luku
Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
3 ja 3 a §
(Kuten HE)
10 luku
Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuuvelan kattaminen
3c§
Vakuutusyhtiön hallituksen on huolehdittava, että vakuutusyhtiöllä on yhtiön toiminnan
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
8, 9 ja 11 §
(Kuten HE)
14 luku
Vakuutusyhtiön valvonta
1—4 ja 5 a §
(Kuten HE)

5c§
Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa asiamiehen valvomaan vakuutusyhtiön toimintaa, jos
yhtiön toiminnassa on ilmennyt vakuutuksenottajien tai vakuutettujen edut taikka yhtiön toiminnan jatkuvuuden vakavasti vaarantavia
puutteita tai väärinkäytöksiä.
Asiamiehellä on tehtävässään 14 luvun 1—4
§:n mukaiset oikeudet. Lisäksi Vakuutusvalvontavirasto voi asiamiehen esityksestä tarvittaessa
kutsua yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston
kokouksen tai yhtiökokouksen koolle ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Asiamiehen on täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset, jotka vaaditaan sellaiselta Vakuutusvalvontaviraston virkamieheltä, joka osallistuu viraston suorittamiin valvonta- ja tarkastustehtäviin. Asiamies on tehtävää hoitaessaan soveltuvin osin niiden rikosoikeudellista virkavastuuta ja vakuutusvalvontaa koskevien säännösten ja määräysten alainen, jotka ovat voimassa
Vakuutusvalvontaviraston virkamieheen nähden hänen suorittaessaan valvonta- ja tarkastustehtäviä. (Uusi)
(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)
10 §
(Kuten HE)
14 b luku
Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta
1 ja 2 §
(Kuten HE)
3§
(1 mom. kuten HE)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarvittaessa niistä yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti 1 momenttia sovelletaan.
(3 mom. kuten HE)
4—9 §
(Kuten HE)
5
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10 §
(1—3 mom. kuten HE)
Jos toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion vakuutustoimintaa valvovalla viranomaisella on tarvetta tarkastaa Suomessa 2 momentissa tarkoitettua yritystä koskevia lisävalvonnan kannalta olennaisia tietoja, sen on pyydettävä Vakuutusvalvontavirastolta tarkastuksen suorittamista. Vakuutusvalvontaviraston on
täytettävä pyyntö joko suorittamalla tarkastus
itse (poist.) tai antamalla pyynnön esittäneen viranomaisen osallistua viraston suorittamaan tarkastukseen. Vakuutusvalvontavirasto voi käyttää tarkastuksessa apunaan viraston ulkopuolista tilintarkastajaa tai muuta asiantuntijaa.

Päätösehdotus

15 luku
Selvitystila ja purkaminen
1§
(Kuten HE)
18 luku
Erinäisiä säännöksiä
10 a §
(Kuten HE)
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
(Kuten HE)

11 ja 12 §
(Kuten HE)

2.

Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 3
§:n 2 momentti ja 56 §:n 2 ja 3 momentti,
muutetaan 2 §:n 1 momentin (poist.) 9 kohta ja 43 § (poist.),
sellaisena kuin 2 §:n 1 momentin 9 kohta on laissa (637/2000) (poist.) seuraavasti:
2§

43 §

Määritelmät

Toiminnan tarkastus

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —
(6—8 kohta poist.)
9) ministeriöllä tai asianomaisella ministeriöllä sosiaali- ja terveysministeriötä (poist.).
— — — — — — — — — — — — — —

(1 mom. kuten HE)
(Poist.) Vakuutusvalvontavirasto voi määrätä
erityisen asiantuntijan avustamaan virastoa sen
toimittamassa tarkastuksessa. Asiantuntijan
palkkion vahvistaa virasto, ja se suoritetaan
asianomaisen yhtiön varoista viraston määräämällä tavalla.

6

Päätösehdotus

TaVM 22/2000 vp — HE 32/2000 vp, HE 63/2000 vp

Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

3.

Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997) 1 §:n 3
momentti, 5 § ja 12 §:n 4 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 28 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 83/1999 sekä 12 §:n 4 momentti ja 25 §:n 1 momentti laissa 640/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 1 a § seuraavasti:
1§
(Kuten HE)
1a§
Toimivaltainen ministeriö
Tässä laissa ministeriöllä tai asianomaisella
ministeriöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriötä (poist.).
5§
(Kuten HE)
12 §
Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset
— — — — — — — — — — — — — —
Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai
hänen sijaisensa ei saa olla luotto- tai rahoituslaitoksen, rahastoyhtiön tai toisen työeläkevakuutusyhtiön tai muun vakuutusyhtiön taikka
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan (poist.)
yhteisön palveluksessa eikä toimia jonkin edellä
mainitun yhteisön tilintarkastajana. Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

25 § (Uusi)
Lainan tai vakuuden antaminen
Rahalainan antaminen työeläkevakuutusyhtiön osakkeenomistajalle tai takuuosuuden
omistajalle taikka työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin (poist.) kuuluvalle toiselle
yhteisölle, työeläkevakuutusyhtiön taikka edellä mainitun toisen yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenelle taikka toimitusjohtajalle on sallittu vain vakuutusyhtiölain 12 luvun 2
§:ssä ja tässä laissa tarkoitettujen voitonjakokelpoisten varojen rajoissa ja edellyttäen, että lainalla on takaus, jonka on antanut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saanut talletuspankki, tai muu turvaava vakuus.
Sama koskee rahalainan antamista edellä mainitun henkilön aviopuolisolle tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja hänen aviopuolisonsa tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa olevan henkilön etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle sekä näiden henkilöiden aviopuolisoille tai
heihin avioliitonomaisessa suhteessa oleville
henkilöille. Vakuuden antaminen on sallittu ainoastaan työeläkevakuutusyhtiön omista ja konserniin kuuluvan yhtiön velvoitteista siten kuin
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sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —
28 § (Uusi)
Sijoitussuunnitelma
— — — — — — — — — — — — — —
Sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten työeläkevakuutusyhtiön omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään ja
missä määrin ja keneltä työeläkevakuutusyhtiö
ostaa 27 §:n 4 momentissa tarkoitettuja palvelu-

4.

Päätösehdotus

ja. Suunnitelmassa on myös vahvistettava ne periaatteet, joita on noudatettava myönnettäessä
työeläkevakuutusyhtiön muuhun luotonantoon
nähden merkittäviä rahalainoja osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille sellaisessa yhtiössä, joka kuuluu työeläkevakuutusyhtiön
kanssa samaan konserniin tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään.
— — — — — — — — — — — — — —
Voimaantulosäännös
(Kuten HE)

Laki
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 5 §:n 3
momentti, sellaisena kuin se on laissa 340/2000,
muutetaan 1 luvun 1 a §, 12 luvun 6 a §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 7 §,
sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 340/2000 sekä
lisätään 10 lukuun uusi 4 a §, 12 luvun 6 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 340/2000, uusi 7 kohta, 12 lukuun uusi 6 d § ja lakiin uusi 12 a luku seuraavasti:
1 luku
Yleisiä säännöksiä
1 a § (Uusi)
Tässä laissa ministeriöllä tarkoitetaan sosiaali- ja terveysministeriötä (poist.).
10 luku
Tilinpäätös
4a§
Vakuutusyhdistyksen hallituksen on myös
huolehdittava, että yhdistyksellä on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel8

mät. Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat
määräykset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
12 luku
Vakuutusyhdistysten valvonta
6a§
(Kuten HE)
6d§
Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa asiamiehen valvomaan vakuutusyhdistyksen toimintaa,
jos yhdistyksen toiminnassa on ilmennyt vakuutuksenottajien tai vakuutettujen edut taikka yh-
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distyksen toiminnan jatkuvuuden vakavasti vaarantavia puutteita tai väärinkäytöksiä.
Asiamiehellä on tehtävässään tämän luvun 1,
4 ja 5 §:n mukaiset oikeudet. Lisäksi Vakuutusvalvontavirasto voi asiamiehen esityksestä tarvittaessa kutsua yhdistyksen hallituksen tai hallintoneuvoston kokouksen tai yhdistyskokouksen
koolle ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Asiamiehen on täytettävä samat kelpoisuusvaatimukset, jotka vaaditaan sellaiselta Vakuutusvalvontaviraston virkamieheltä, joka osallistuu viraston suorittamiin valvonta- ja tarkastustehtäviin. Asiamies on tehtävää hoitaessaan soveltuvin osin niiden rikosoikeudellista virkavastuuta ja vakuutusvalvontaa koskevien säännösten ja määräysten alainen, jotka ovat voimassa
Vakuutusvalvontaviraston virkamieheen nähden hänen suorittaessaan valvonta- ja tarkastustehtäviä. (Uusi)
(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

12 a luku
Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta
1 ja 2 §
(Kuten HE)
3§
(1 mom. kuten HE)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarvittaessa niistä yleisistä periaatteista, joiden mukaisesti 1 momenttia sovelletaan.
(3 mom. kuten HE)
4—12 §
(Kuten HE)
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
(Kuten HE)

7§
(Kuten HE)

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Leena Luhtanen /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Jouni Backman /sd
Susanna Huovinen /sd
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl
Kalervo Kummola /kok

Mika Lintilä /kesk
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Antti Rantakangas /kesk
Mauri Salo /kesk
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Veijo Puhjo /vas.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.

9

