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Laki
vakuutusyhtiölain 23 luvun 18 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 23 luvun 18 §:n 1 momentin 2 kohta ja 21 §,

sellaisena kuin niistä on 21 § laissa 1170/2010, seuraavasti:

23 luku

Selvitystila ja konkurssi

18 §

Liiketoiminnan jatkamista koskeva suunnitelma

Selvitysmiehen on laadittava liiketoiminnan jatkamista varten suunnitelma, joka sisäl-
tää vakuutusyhtiöltä olevat saatavat ja ehdotuksen saatavien suorittamisesta selvitystilan
aikana. Liiketoiminnan jatkamista koskevassa suunnitelmassa on mainittava seuraavat
saatavat:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) liikennevakuutuslakiin, potilasvakuutuslakiin (948/2019), työtapaturma- ja ammat-

titautilakiin (459/2015) ja työntekijän eläkelakiin perustuvat korvaussaatavat;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Muiden kuin lakisääteisten vakuutusten lakkaaminen ja lakisääteisten vakuutusten 
jatkuminen

Jos suunnitelmaa vakuutuskannan luovuttamisesta ei saada aikaan, Finanssivalvonnan
on määrättävä ajankohta, jolloin muut kuin liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain ja
työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset vakuutukset lakkaavat olemasta voimassa.
Ajankohta voi olla enintään kolme vuotta selvitystilan aloittamisen jälkeen. Finanssival-
vonta voi erityisestä syystä siirtää vakuutusten lakkaamiselle määräämäänsä ajankohtaa
vielä enintään kahdella vuodella ensin määrätystä ajankohdasta lukien. Työeläkevakuu-
tusyhtiön selvitystilassa Finanssivalvonta ei voi määrätä vakuutuksia lakkaamaan, vaan
yhtiön omaisuus on käytettävä 22 §:n 4 momentin mukaisesti.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, Finanssivalvonnan on määrättävä ajankohta,
jolloin liikennevakuutuslain, potilasvakuutuslain ja työtapaturma- ja ammattitautilain mu-
kaisten vakuutusten vakuutuskanta ja sitä vastaava suhteellinen osuus vakuutusyhtiön
omaisuudesta siirretään yhtiöstä Liikennevakuutuskeskuksen, Potilasvakuutuskeskuksen
ja Tapaturmavakuutuskeskuksen hallinnoitavaksi. Vakuutuskannan ja sitä vastaavan
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omaisuuden siirtämisestä on muutoin voimassa, mitä 21 luvun 4 §:n 1–3 momentissa ja
5 §:ssä säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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