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TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
31/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 3 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi (HE 233/1998 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Jyri Inha, sosiaali- ja terveysministeriö
- lainsäädäntöneuvos
Manne
Airaksinen,
oikeusministeriö
- tutkimuspäällikkö Olli-Pekka Ruuskanen,
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto..

HALLITUKSEN ESITYS
Vakuutuslainsäädäntöön ehdotetaan tehtäväksi
muutokset, jotka aiheutuvat Suomen osallistumisesta Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ja euron käyttöönotosta.
Laeissa säädetään markkamäärien muuttamisesta euroiksi ja mahdollisuudesta euron käyttöönottoon
siirtymäkaudella
1.1.1999—
31.12.2001.
Euro otetaan siirtymäkaudella käyttöön muuttamalla vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen perus-

pääomaa ja osakkeen tai takuuosuuden nimellisarvoa koskevat määräykset euromääräisiksi.
Vakuutusyhtiölakia ja vakuutusyhdistyslakia
ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys voi kokonaan
luopua osakkeiden tai takuuosuuksien nimellisarvosta.
Vakuutusyhtiölainsäädäntöön ehdotetut muutokset vastaavat osakeyhtiölakiin tehtyjä euron
käyttöönottoa koskevia säännöksiä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Valiokunta pitää hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia tarpeellisina ja puoltaa niiden hyväksymistä jäljempänä esitetyin muutoksin.
HE 233/1998 vp

Yksityiskohtaiset perustelut
Vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta annettujen lakiehdotusten voimaantulosäännöksiä on täydennetty siten, että vakuutus-
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Päätösehdotus

kassalain 90 § ja eläkesäätiölain 54 § ovat voimassa 31.3.1999 asti.
Vakuutusvalvontavirastosta annettava laki ja
siihen liittyvä lainsäädäntö (HE 163/1998 vp) on
tarkoitus saattaa voimaan 1.4.1999. Tämän esityksen käsittelyn yhteydessä muutetaan myös
vakuutuskassalain 90 §:ää ja eläkesäätiölain
54 §:ää vastaamaan voimaantuloajankohdan
vaatimuksia.

5.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että 1.—4., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja
että 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään
näin muutettuina:

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, 91, 93 ja 94 §
(Kuten HE)

6.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lain 90 § on voimassa 31 päivään
maaliskuuta 1999 .
(2 ja 3 mom. kuten HE)

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 1323/1997 seuraavasti:
48, 54, 55 ja 63 §
(Kuten HE)
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lain 54 § on voimassa 31 päivään
maaliskuuta 1999.
(2 ja 3 mom. kuten HE)

TaVM 31/1998 vp — HE 233/1998 vp

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Tuulikki Hämäläinen /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Mari Kiviniemi /kesk
Paula Kokkonen /kok
Martti Korhonen /vas
Pekka Kuosmanen /kok

Leena Luhtanen /sd
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
Sakari Smeds /skl
Janne Viitamies /sd.
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