
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015
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vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vakuutusyhtiölain (521/2008)
2 luvun 19 §:n, työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) annetun lain 6 §:n 5 momentin sekä
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 20 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina
kuin niistä ovat työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 §:n 5 momentti laissa 524/2008 ja
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:n 4 momentti laissa 525/2008:

1 §

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toimin-
tasuunnitelma

Perustettavan vahinkovakuutusyhtiön toi-
milupahakemukseen liitettävästä toiminta-
suunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja niiden rahoittami-
seen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan
yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) oman perusvarallisuuden erät, joista va-
kuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun 4 §:n
4 momentissa tarkoitettu vähimmäispääoma-
vaatimus koostuu;

6) vakuutusluokista annetun lain
(526/2008) 9 §:ssä tarkoitettuun vahinkova-
kuutusluokkaan 18 ″Matka-apu″ sisältyvien

riskien osalta voimavarat, jotka luvatun avun
tarjoajalla on käytettävissään.

Lisäksi perustettavan vahinkovakuutusyh-
tiön toimintasuunnitelman tulee sisältää kol-
melta ensimmäisestä tilikaudelta seuraavat
tiedot:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin
perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-
luista ja palkkioista;

2) ennuste vakuutusyhtiölain 10 luvun mu-
kaisen taseen kehittymisestä;

3) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen
taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen
perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 lu-
vussa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspää-
omavaatimuksesta sekä käytetty laskentame-
netelmä;

4) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen
taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen
perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvun
4 §:ssä säädetystä tulevasta vähimmäispää-
omavaatimuksesta sekä käytetty laskentame-
netelmä;

5) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan
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kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vaka-
varaisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäis-
pääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoite-
tusta omasta varallisuudesta.

2 §

Kotimaisen vahinkovakuutusyhtiön toimi-
luvan laajentaminen

Mitä 1 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta, kun perustettavalle vahinkovakuutus-
yhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaa-
vasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toi-
minnan aiotun laajentamisen ja joka on liitet-
tävä vakuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun vahinkovakuutusyhtiön
toimiluvan laajentamista koskevaan hake-
mukseen.

3 §

Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön toi-
mintasuunnitelma sivuliikkeen perustamiseksi

Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun
lain (398/1995) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun
kolmannen maan vakuutusyhtiön, joka har-
joittaa vahinkovakuutustoimintaa, jäljempänä
kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiö, si-
vuliikkeen toimintasuunnitelmasta tulee il-
metä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa
Suomen sivuliikkeensä kautta;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että
tähän tarvittavat varat ovat käytettävissä Suo-
messa;

4) vakuutusluokista annetun lain 9 §:ssä
tarkoitettuun vahinkovakuutusluokkaan 18
″Matka-apu″ sisältyvien riskien osalta voima-
varat, jotka luvatun avun tarjoajalla on käy-
tettävissään.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää
kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta seuraavat
tiedot:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin
perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-
luista ja palkkioista;

2) ennuste ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaisen
taseen kehittymisestä;

3) taseen kehittymistä koskevaan ennustee-
seen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa
säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääoma-
vaatimuksesta sekä käytetty laskentamene-
telmä;

4) taseen kehittymistä koskevaan ennustee-
seen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa
säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaati-
muksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

5) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan
kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vä-
himmäispääomavaatimuksen ja vakavarai-
suuspääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoi-
tetusta omasta varallisuudesta;

6) yrityksen ulkomaisista vakuutusyhti-
öistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa tar-
koitettuihin vakavaraisuuspääomavaatimuk-
seen ja vähimmäispääomavaatimukseen liit-
tyvän hyväksyttävän oman varallisuuden ja
hyväksyttävän oman perusvarallisuuden tila.

4 §

Kolmannen maan vahinkovakuutusyhtiön
sivuliikkeen toimiluvan laajentaminen

Mitä 3 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta haettaessa toimilupaa kolmannen maan
vahinkovakuutusyhtiön sivuliikkeen perusta-
miseksi Suomeen, koskee vastaavasti toimin-
tasuunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliik-
keen toimiluvan laajentamista koskevaan ha-
kemukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun
laajentamisen.

5 §

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitelma

Jälleenvakuutusyhtiön toimintasuunnitel-
maan sovelletaan, mitä vahinkovakuutusyh-
tiön ja kolmannen maan vahinkovakuutusyh-
tiön toimintasuunnitelmasta säädetään
1—4 §:ssä lukuun ottamatta 1 §:n 1 momen-
tin 6 kohtaa ja 3 §:n 1 momentin 4 kohtaa.

Lisäksi jälleenvakuutusyhtiön toiminta-
suunnitelmasta on käytävä ilmi:
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1) aikooko yhtiö harjoittaa vahinkovakuu-
tuksen jälleenvakuutusta, henkivakuutuksen
jälleenvakuutusta vai kaikkea jälleenvakuu-
tustoimintaa; sekä

2) jälleenvakuutusmuodot, joita jälleenva-
kuutusyhtiö aikoo käyttää jälleenvakuutuk-
senottajien kanssa tekemissään sopimuksissa.

6 §

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toiminta-
suunnitelma

Perustettavan henkivakuutusyhtiön toimi-
lupahakemukseen liitettävästä toimintasuun-
nitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset sekä niiden rahoitta-
miseen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan
yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) oman perusvarallisuuden erät, joista va-
kuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 4 momentissa
tarkoitettu vähimmäispääomavaatimus koos-
tuu.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää
kolmelta ensimmäisestä tilikaudelta seuraavat
tiedot:

1) ennuste vakuutusyhtiölain 10 luvun mu-
kaisen taseen kehittymisestä, sisältäen arvion
ensivakuutuksen sekä tulevan ja menevän jäl-
leenvakuutuksen tuloista ja menoista;

2) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen
taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen
perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 lu-
vussa säädetystä tulevasta vakavaraisuuspää-
omavaatimuksesta sekä käytetty laskentame-
netelmä

3) vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisen
taseen kehittymistä koskevaan ennusteeseen
perustuvat arviot vakuutusyhtiölain 11 luvun
4 §:ssä säädetystä tulevasta vähimmäispää-
omavaatimuksesta sekä käytetty laskentame-
netelmä;

4) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan
kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vaka-
varaisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäis-
pääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoite-
tusta omasta varallisuudesta.

7 §

Kotimaisen henkivakuutusyhtiön toimiluvan
laajentaminen

Mitä 6 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta, kun perustettavalle henkivakuutusyh-
tiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaavasti
toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toiminnan
aiotun laajentamisen ja joka on liitettävä va-
kuutusyhtiölain 1 luvun 15 §:n 1 momentissa
tarkoitetun henkivakuutusyhtiön toimiluvan
laajentamista koskevaan hakemukseen.

8 §

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön toi-
mintasuunnitelma sivuliikkeen perustamiseksi

Suomeen

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun
lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun kolmannen
maan vakuutusyhtiön, joka harjoittaa henki-
vakuutustoimintaa, jäljempänä kolmannen
maan henkivakuutusyhtiö, toimilupaa koske-
vaan hakemukseen liitettävästä sivuliikkeen
toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) vakuutusluokat ja luokkaryhmät, joihin
kuuluvaa toimintaa yhtiö aikoo harjoittaa
Suomen sivuliikkeensä kautta;

2) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset ja selvitys siitä, että
tähän tarvittavat varat ovat Suomessa käytet-
tävissä.

Lisäksi toimintasuunnitelman tulee sisältää
kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta seuraavat
tiedot:

1) ennuste ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaisen
taseen kehittymisestä, sisältäen arvion ensi-
vakuutustoimintaan, tuleviin jälleenvakuu-
tuksiin ja meneviin jälleenvakuutuksiin liitty-
vistä tuloista ja menoista;

2) taseen kehittymistä koskevaan ennustee-
seen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa
säädetystä tulevasta vakavaraisuuspääoma-
vaatimuksesta sekä käytetty laskentamene-
telmä;
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3) taseen kehittymistä koskevaan ennustee-
seen perustuvat arviot ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa
säädetystä tulevasta vähimmäispääomavaati-
muksesta sekä käytetty laskentamenetelmä;

4) arviot vakuutusteknisen vastuuvelan
kattamiseen tarkoitetuista varoista sekä vä-
himmäispääomavaatimuksen ja vakavarai-
suuspääomavaatimuksen täyttämiseen tarkoi-
tetusta omasta varallisuudesta;

5) yrityksen ulkomaisista vakuutusyhti-
öistä annetun lain 31 §:n 2 momentissa tar-
koitettuihin vakavaraisuuspääomavaatimuk-
seen ja vähimmäispääomavaatimukseen liit-
tyvän hyväksyttävän oman varallisuuden ja
hyväksyttävän oman perusvarallisuuden tila.

9 §

Kolmannen maan henkivakuutusyhtiön sivu-
liikkeen toimiluvan laajentaminen

Mitä 8 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta haettaessa toimilupaa kolmannen maan
henkivakuutusyhtiön sivuliikkeen perustami-
seksi Suomeen, koskee vastaavasti toiminta-
suunnitelmaa, joka on liitettävä sivuliikkeen
toimiluvan laajentamista koskevaan hake-
mukseen ja joka kattaa toiminnan aiotun laa-
jentamisen.

10 §

Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toimin-
tasuunnitelma

Perustettavan työeläkevakuutusyhtiön toi-
milupahakemukseen liitettävästä toiminta-
suunnitelmasta tulee ilmetä:

1) menevää jälleenvakuutusta koskevat
pääperiaatteet;

2) yhtiön peruspääoma ja siitä rahana mak-
settavan osan määrä;

3) hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut
perustamiskustannukset sekä niiden rahoitta-
miseen tarkoitetut varat;

4) selvitys siitä, mihin Suomen kuntaan
yhtiön pääkonttori perustetaan;

5) selvitys yhtiön toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävästä sisäisestä valvon-
nasta ja riskienhallintajärjestelmistä;

6) selvitys noudatettavista laskuperusteista.
Lisäksi perustettavan työeläkevakuutusyh-

tiön on liitettävä toimintasuunnitelmaansa
seuraavat tiedot tai selvitykset kolmelta en-
simmäiseltä tilikaudelta kultakin erikseen:

1) arvio muista hallintokustannuksista kuin
perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-
luista ja palkkioista;

2) ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä
arvio maksuvalmiudesta kultakin toiminta-
suunnitelman käsittämältä tilikaudelta;

3) arvio omaisuudesta, vakavaraisuuspää-
oman määrästä ja vakavaraisuuspääomaan lu-
ettavissa olevista eristä.

Jos 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen
tilikausi on vuotta lyhyempi, sisällytettävien
tietojen tulee käsittää tuo lyhyempi tilikausi
ja kolme seuraavaa tilikautta.

Toimintasuunnitelman tulee sisältää selvi-
tys työeläkevakuutusyhtiön ja muun yhteisön
tai luonnollisen henkilön välisistä vakuutus-
yhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetuista mer-
kittävistä sidonnaisuuksista.

11 §

Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan laajenta-
minen

Mitä 10 §:ssä säädetään toimintasuunnitel-
masta, kun perustettavalle työeläkevakuutus-
yhtiölle haetaan toimilupaa, koskee vastaa-
vasti toimintasuunnitelmaa, joka kattaa toi-
minnan aiotun laajentamisen ja joka on liitet-
tävä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
(354/1997) 6 §:ssä tarkoitettuun toimiluvan
laajentamista koskevaan hakemukseen.

Toimiluvan laajentamista koskevassa toi-
mintasuunnitelmassa on lisäksi esitettävä sel-
vitys yhtiön vakavaraisuuspääoman riittävyy-
destä yhtiön koko toiminnan osalta kultakin
toimiluvan laajentamisen jälkeiseltä toiminta-
suunnitelman käsittämältä tilikaudelta.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2016.
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Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Neuvotteleva virkamies Juha Jokinen

5355/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


