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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n 
muuttamisesta 

 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä  ehdotetaan  ulkomaisista va-

kuutusyhtiöistä annettua lakia muutettavaksi 
siten, että Suomessa toimiluvan saaneen 
kolmannen maan vakuutusyhtiön olisi laadit-
tava edustuston varojen sijoittamista koskeva 
suunnitelma. Edustuston tilintarkastuksesta ja 
tilintarkastajien ilmoitusvelvollisuudesta an-
nettaisiin vakuutusyhtiölain säännöksiä vas-
taavat säännökset. Samassa yhteydessä teh-
täisiin tilintarkastuslakiin tekninen muutos. 
Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettuun la-
kiin otettaisiin yksityiskohtaiset säännökset 
kirjanpitolain soveltamisesta kolmannen 
maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätök-
seen. Ulkomaisen vakuutusyhtiön pääasia-
miehen vahingonkorvauksen sovittelua kos-
keva säännös muutettaisiin vastaamaan va-
kuutusyhtiölain vastaavaa säännöstä. 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön pääoma-
vaatimuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin 

joitakin muutoksia. Lakiin otettaisiin sään-
nös, jonka mukaan vakuutena olevien arvo-
papereiden ja sitoumusten tulee aina täyttää 
vastuuvelan katteelle asetettavat vaatimukset. 
Muista peruspääomaa vastaavista varoista 
kuin vakuudesta ei esityksen mukaan enää 
annettaisi erityissäännöksiä. Lakiin lisättäi-
siin vaatimus siitä, että vastuuvelan katteen 
tulee aina sijaita Suomessa.  

Lisäksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä an-
nettua lakia ehdotetaan selkeytettäväksi siten, 
että toimivallan jako sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ja Vakuutusvalvontaviraston kesken 
ilmenisi suoraan jokaisesta ministeriön ja vi-
raston tehtäviä koskevasta säännöksestä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

 

———— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Lainsäädäntö  ja  käytäntö  

Ulkomaisista vakuutusyhtiöstä annetun lain 
(398/1995; UVYL) 1 §:n 1 momentin mu-
kaan ulkomaisella vakuutusyhtiöllä on oikeus 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa siten 
kuin mainitussa laissa säädetään. 

UVYL:a sovelletaan eräin poikkeuksin ul-
komaisen vakuutusyhtiön harjoittamaan en-
sivakuutusliikkeeseen Suomessa. Jälleenva-
kuutuksen harjoittaminen ei kuulu lain sovel-
tamisalaan. 

UVYL:ssa ulkomaisella ETA-
vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan ulkomaista va-
kuutusyhtiötä, jonka kotivaltio kuuluu Eu-
roopan talousalueeseen. Kolmannen maan 
vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan puolestaan sel-
laista ulkomaista vakuutusyhtiötä, jonka ko-
tivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen.  

Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä on oi-
keus harjoittaa Suomessa vakuutusliikettä 
yhtiön kotivaltiossa saadun toimiluvan perus-
teella. Yhtiö voi harjoittaa vakuutusliikettä 
Suomessa joko perustamalla tänne edustus-
ton tai myymällä vakuutuksia Suomeen yhti-
ön kotivaltiossa olevasta toimipaikasta tai 
jossakin muussa ETA-valtiossa sijaitsevasta 
toimipaikasta. Ennen kuin yhtiö voi alkaa 
harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa, Vakuu-
tusvalvontaviraston on saatava yhtiön koti-
valtion vakuutusvalvontaviranomaiselta yhti-
ön edustuston perustamisilmoitus tai vakuu-
tuspalvelujen vapaan tarjonnan aloittamisil-
moitus. 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön talouden 
valvonta Suomessa harjoitettavassa toimin-
nassa kuuluu ainoastaan yhtiön kotivaltion 
valvontaviranomaiselle. Sen sijaan yhtiön 
Suomessa harjoittaman toiminnan muu val-
vonta kuuluu Vakuutusvalvontavirastolle. 
Tällöin valvotaan muun muassa sitä, että ul-
komainen ETA-vakuutusyhtiö noudattaa 
markkinoinnissa ja korvaustoiminnassa lain 
ja hyvän vakuutustavan vaatimuksia.  

Kolmannen maan vakuutusyhtiö voi har-
joittaa ensivakuutusliikettä Suomessa ainoas-

taan, jos yhtiö on saanut sitä varten toimilu-
van sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kol-
mannen maan vakuutusyhtiöllä on oltava 
Suomessa varoja ensivakuutusliikettä varten 
vähintään 2 400 000 euroa, jos yhtiö aikoo 
harjoittaa henkivakuutusliikettä tai vahinko-
vakuutusluokkiin 10—16 kuuluvaa 
vakuutusliikettä, ja vähintään 1 200 000 
euroa, jos yhtiö aikoo harjoittaa ainoastaan 
muuta vakuutusliikettä. Puolet tästä määrästä 
on asetettava vakuudeksi 
Vakuutusvalvontaviraston hyväksymään 
suomalaiseen talletuspankkiin tai Suomeen 
sijoittautuneen ulkomaisen luottolaitoksen 
sivukonttoriin. Toiminnan aikana vakuuden 
arvon on kuitenkin aina oltava vähintään 
laissa tarkoitetun toimintapääoman 
vähimmäismäärän suuruinen. Lisäksi kol-
mannen maan    vakuutusyhtiön on laskettava 
ja     katettava vastuuvelka   siten kuin  va-
kuutusyhtiölaissa (1062/1979) säädetään.  Lain pääsäännöstä poiketen peruspääomaa 
ja vakuutta koskevat vaatimukset eivät koske 
sveitsiläisiä vahinkovakuutusyhtiöitä. Poik-
keus perustuu Euroopan talousyhteisön ja 
Sveitsin valaliiton vuonna 1989 tekemään 
sopimukseen. Sen sijaan myös sveitsiläisten 
vahinkovakuutusyhtiöiden on laskettava ja 
katettava vastuuvelka Suomessa harjoitetulle 
ensivakuutusliikkeelle. 

Vakuutusvalvontavirasto valvoo kolman-
nen maan vakuutusyhtiön edustuston taloutta 
ja muuta toimintaa Suomessa. Valvontaa var-
ten kolmannen  maan vakuutusyhtiön on 
vuosittain toimitettava Vakuutusvalvontavi-
rastolle muun muassa tilastokertomus, selos-
tus vastuuvelan laskemisesta ja edustuston ti-
linpäätös. Tilastokertomukseen on liitettävä 
selvitys siitä, että peruspääomaa, vakuutta ja 
vastuuvelan katetta koskevat vaatimukset 
täyttyvät. 

Vuoden 2001 lopussa Suomessa oli 17 ul-
komaisen ETA-vakuutusyhtiön edustustoa ja 
2 kolmannen maan vakuutusyhtiön edustus-
toa. Kaikkiaan 323 ulkomaista ETA-
vakuutusyhtiötä oli tehnyt ilmoituksen va-
kuutuspalvelujen vapaan tarjonnan aloittami-
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sesta. 
 

2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen päätavoitteena on saattaa UVYL 
vastaamaan soveltuvin osin vakuutusyhtiöla-
kiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tehty-
jä muutoksia. Kotimaisten vakuutusyritysten 
tapaan kolmannen maan vakuutusyhtiön olisi 
esityksen mukaan laadittava edustuston varo-
jen sijoittamista koskeva suunnitelma. Edus-
tuston tilintarkastuksesta ja tilintarkastajien 
ilmoitusvelvollisuudesta annettaisiin vakuu-
tusyhtiölain säännöksiä soveltuvin osin vas-
taavat säännökset. Samassa yhteydessä teh-
täisiin tilintarkastuslain (936/1994) 1 §:ään 
tekninen muutos. Kirjanpitolain (1336/1997) 
soveltamisesta kolmannen maan vakuutusyh-
tiön edustuston tilinpäätökseen annettaisiin 
yksityiskohtaiset säännökset. Näissä sään-
nöksissä otettaisiin huomioon vakuutustoi-
minnan erityispiirteet. Nykyiseen tapaan ul-
komaisten vakuutusyhtiöiden kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä koskevat UVYL:n erityissään-
nökset eivät koskisi ulkomaisten ETA-
vakuutusyhtiöiden edustustoja. Tämä johtuu 
siitä, että UVYL:n 14 §:n mukaan myös ul-
komaisten ETA-vakuutusyhtiöiden Suomessa 
sijaitsevien edustustojen talouden valvonta 
kuuluu yhtiön kotivaltion toimivaltaisille vi-
ranomaisille eikä Suomen Vakuutusvalvon-
tavirastolle.  

Esityksen mukaan kolmannen maan vakuu-
tusyhtiön edustuston tilinpäätös ja tilintarkas-
tuskertomus olisi ilmoitettava Patentti- ja re-
kisterihallitukselle rekisteröitäväksi.  

Ulkomaisen vakuutusyhtiön pääasiamiehen 
vahingonkorvauksen sovittelua koskeva 
säännös muutettaisiin vastaamaan vakuutus-
yhtiölain vastaavaa säännöstä. 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön pääoma-
vaatimuksia koskeviin säännöksiin tehtäisiin 
eräitä, pääosin teknisluonteisia muutoksia. 
UVYL:iin otettaisiin säännös, jonka mukaan 
vakuutena olevien arvopapereiden ja si-
toumusten tulee aina täyttää vastuuvelan kat-
teelle asetettavat vaatimukset. Lisäksi va-
kuuden tulisi, kuten nykyisin, täyttää Vakuu-
tusvalvontaviraston asettamat vakuuden 
luonteesta johtuvat lisävaatimukset. Muista 
peruspääomaa vastaavista varoista kuin va-

kuudesta ei ehdotuksen mukaan otettaisi la-
kiin enää erityissäännöksiä. Vastuuvelan kat-
teesta lakiin lisättäisiin nimenomainen vaa-
timus siitä, että katteen tulee sijaita Suomes-
sa. Toimintapääomaa koskevia säännöksiä 
muutettaisiin teknisesti siten, että niissä vii-
tattaisiin vakuutusyhtiölain vastaavien sään-
nösten noudattamiseen soveltuvin osin.  

Lisäksi UVYL:a ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että toimivallan jako sosiaali- ja terve-
ysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston 
kesken ilmenisi suoraan jokaisesta ministeri-
ön ja viraston tehtäviä koskevasta UVYL:n 
säännöksestä. 

 
   

3.  Esityksen vaikutukset   

Esityksellä selkeytetään UVYL:a, ja samal-
la muutetaan lakia vastaamaan vakuutusyh-
tiölakiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön 
tehtyjä muutoksia. Esityksellä ei ole olennai-
sia taloudellisia vaikutuksia eikä henkilövai-
kutuksia. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Esitysluonnoksesta 
pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, val-
tiovarainministeriöltä, kauppa- ja teollisuus-
ministeriöltä, Vakuutusvalvontavirastolta, 
kirjanpitolautakunnalta ja Suomen Vakuu-
tusyhtiöiden Keskusliitolta. Esityksessä on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon 
lausunnoissa esitettyjä näkökohtia. 

Lausunnossaan Vakuutusvalvontavirasto 
esitti harkittavaksi, että kolmannen maan va-
kuutusyhtiön pääasiamiehen hyväksyisi toi-
milupaa myönnettäessä sosiaali- ja terveys-
ministeriö ja myöhemmin, kun yhtiö vaihtaa 
pääasiamiestä, Vakuutusvalvontavirasto. Esi-
tyksessä ehdotetaan kuitenkin, että pääasia-
miehen hyväksyisi aina Vakuutusvalvontavi-
rasto. Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin so-
veltamiskäytännön yhdenmukaisuuden vuok-
si on parempi, että ratkaisijana kaikissa tilan-
teissa toimii vain yksi viranomainen. Toisek-
si pääasiamiehen hyväksyminen sopii luon-
teeltaan paremmin valvontaviranomaisen 
kuin ministeriön tehtäväksi. Esityksen mu-
kainen ratkaisu merkitsee toimilupahakemus-
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ta käsiteltäessä, että Vakuutusvalvontavirasto 
antaessaan lausuntonsa toimilupahakemuk-
sesta  sosiaali- ja terveysministeriölle samalla 
ilmoittaa kantansa siihen, voiko virasto hy-
väksyä yhtiön ehdottaman pääasiamiehen. 

Varsinaisen ratkaisunsa pääasiamiehen hy-
väksymisestä Vakuutusvalvontavirasto tekisi 
saatuaan ministeriöltä tiedon toimiluvan 
myöntämisestä. 

 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

 
1.1. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

7—13, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 39, 41, 
46, 47, 50, 52, 64—68, 70, 75 ja 77 §. Pykä-
liä ehdotetaan muutettaviksi siten, että toimi-
vallan jako sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Vakuutusvalvontaviraston kesken ilmenee 
suoraan kustakin pykälästä. Muutettaviksi 
ehdotetuissa lainkohdissa toimivaltainen vi-
ranomainen on Vakuutusvalvontavirasto. 
Muutos on tekninen ja liittyy 85 a §:n ehdo-
tettuun kumoamiseen. 

17 §. Pakkokeinot. Pykälän 2—4 moment-
tia ehdotetaan muutettaviksi ensinnäkin siten, 
että Vakuutusvalvontaviraston toimivalta il-
menee suoraan kyseisistä momenteista. Muu-
tos on tekninen, sillä myös nykyisen 85 a §:n 
perusteella toimivaltainen viranomainen on 
Vakuutusvalvontavirasto eikä sosiaali- ja ter-
veysministeriö.  

Lisäksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että uhkasakon makset-
tavaksi tuomitseva viranomainen olisi ulko-
maisen ETA-vakuutusyhtiön edustuston si-
jaintipaikan lääninhallitus. Jos yhtiöllä ei ole 
edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen läänin-
hallitus tuomitsisi uhkasakon maksettavaksi. 
Nykyisen lain mukaan Etelä-Suomen läänin-
hallitus on aina tässä tarkoitettu uhkasakko-
viranomainen. 

27 §. Väliaikainen pääasiamies. Pykälään 
ehdotetaan ensinnäkin tehtäväksi vastaava 
Vakuutusvalvontaviraston toimivaltaa kos-
keva tekninen muutos kuin 17 §:n 2—4 mo-
menttiin.  

Pykälän viimeisen virkkeen mukaan ulko-
maisen vakuutusyhtiön on suoritettava väli-
aikaiselle pääasiamiehelle Vakuutusvalvon-

taviraston päättämä palkkio. Muutoksella ha-
lutaan selventää sitä, että viraston ratkaisussa 
on kysymys hallintopäätöksestä eikä nor-
minannosta. 

29 §. Vakuus. Pykälässä säädetään kol-
mannen maan vakuutusyhtiön Suomessa 
toimivan edustuston vakuudesta. Pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi vastaava Vakuutusval-
vontaviraston toimivaltaa koskeva tekninen 
muutos kuin 17 §:n 2—4 momenttiin. 

Pykälän 3 momentin mukaan vakuutena 
olevien arvopapereiden ja sitoumusten olisi 
ensinnäkin täytettävä vaatimukset, jotka ase-
tetaan vastuuvelan katteelle. Tällaista nimen-
omaista vaatimusta ei ole nykyisessä laissa. 
Lisäksi arvopapereiden olisi täytettävä ne 
vakuuden luonteesta johtuvat lisävaatimuk-
set, jotka Vakuutusvalvontavirasto määrää. 

Voimassa olevan lain 29 §:n 5 momentin 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarvittaessa tarkempia säännöksiä muiden pe-
ruspääomaa vastaavien varojen kuin vakuu-
den sijoittamisesta. Tällaista säännöstä ei 
enää ehdoteta otettavaksi lakiin. Vakuutusta 
koskevissa Euroopan yhteisön direktiiveissä 
ei edellytetä näiden varojen sääntelyä. 

30 §. Edustuston toimintapääoma. Pykäläs-
sä säädetään kolmannen maan vakuutusyhti-
ön Suomessa toimivan edustuston toiminta-
pääomasta. Pykälän 1 momentin mukaan 
edustuston toimintapääomalla tarkoitetaan si-
tä määrää, jolla edustuston varojen on katsot-
tava ylittävän edustuston velat ja muut niihin 
rinnastettavat sitoumukset. Toimintapää-
omaan luettavien ja siitä vähennettävien eri-
en osalta ehdotetaan viitattavaksi vakuutus-
yhtiölakiin. Ehdotuksen mukaan Vakuutus-
valvontavirasto antaisi tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä edustuston toimintapääoman las-
kemisesta. Määräykset olisivat luonteeltaan 
teknisiä. 
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34 §. Vastuuvelan kate. Pykälän 1 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin 
lisätään nimenomainen vaatimus vastuuvelan 
katteena olevan omaisuuden sijaitsemisesta 
Suomessa. Muutos vastaa muun ensivakuu-
tusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloit-
tamista ja harjoittamista koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yh-
teensovittamisesta annetun ensimmäisen 
neuvoston direktiivin (73/239/ETY) 24 artik-
lan 3 kohtaa ja henkivakuutuksen ensivakuu-
tusliikkeen aloittamista ja harjoittamista kos-
kevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta annetun en-
simmäisen neuvoston direktiivin 
(79/267/ETY) 28 artiklan 3 kohtaa. 

Pykälän 2 momentti on sama kuin voimas-
sa olevassa laissa. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si vastaava Vakuutusvalvontaviraston toimi-
valtaa koskeva tekninen muutos kuin 17 §:n 
2—4 momenttiin. 

34 a §. Sijoitussuunnitelma. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 34 a §, joka sisältää 
säännökset sijoitussuunnitelmasta. Vastaavat  
kotimaisia vakuutusyhtiöitä koskevat sään-
nökset ovat vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 b 
§:ssä.  

Pykälän 1 momentin mukaan kolmannen 
maan vakuutusyhtiön pääasiamiehen velvol-
lisuutena on laatia edustuston varojen sijoit-
tamista koskeva suunnitelma. 

Vakuutusvalvontavirasto antaisi pykälän 2 
momentin mukaan tarkemmat määräykset si-
joitussuunnitelman laatimisesta. Määräykset 
olisivat luonteeltaan teknisiä. 

39 a §. Tilintarkastus. Lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi tilintarkastusta koskeva uusi 39 a 
§. Voimassa olevan lain 40 §:n mukaan kol-
mannen maan vakuutusyhtiön edustuston ti-
linpäätös on tarkastettava sosiaali- ja terve-
ysministeriön määräämällä tavalla. Koska ti-
lintarkastus on tärkeä osa myös edustuston 
valvontajärjestelmää, tilintarkastuksesta eh-
dotetaan säädettäväksi lain tasolla. Tilintar-
kastuksessa noudatettaisiin  soveltuvin osin 
vakuutusyhtiölain 9 luvun sääntelyä. 

Pykälän 1 momentin mukaan edustustolla 
olisi oltava vähintään yksi tilintarkastaja ja 
yksi varatilintarkastaja. Edustuston tilintar-
kastajaksi voitaisiin valita vain tilintarkastus-
lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hyväksytty 

tilintarkastaja eli henkilö tai yhteisö, joka on 
hyväksytty ja rekisteröity tilintarkastuslain 2 
luvun säännösten mukaisesti. Vähintään yh-
den tilintarkastajan ja yhden 
varatilintarkastajan olisi kuitenkin oltava 
Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos 
edustustoon valitaan esimerkiksi toinenkin 
tilintarkastaja, tämä voisi siten olla myös 
kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia 
tai tilintarkastusyhteisöjä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston velvollisuudesta määrätä 
edustustolle tilintarkastaja. Virastolle syntyisi 
tämä velvollisuus, kun virasto saa tietää, ettei 
edustustolle ole valittu säännöksissä edelly-
tettyä tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa, 
ettei tilintarkastaja täytä tilintarkastuslaissa 
säädettyjä yleisiä kelpoisuusvaatimuksia 
taikka ettei tilintarkastaja ole tilintarkastus-
laissa tarkoitetulla tavalla riippumaton.  

Pykälän 3 momentin mukaan edustuston ti-
lintarkastajan olisi ilmoitettava Vakuutusval-
vontavirastolle tehtäväänsä suorittaessaan 
tietoonsa saamista, vakuutusyhtiölain 9 luvun 
3 a §:ssä tarkoitetuista seikoista ja päätöksis-
tä. Tilintarkastajan olisi ilmoitettava esimer-
kiksi sellaisista seikoista, joiden voidaan kat-
soa vaarantavan edustuston toiminnan jatku-
misen. 

Pykälän 4 momentin mukaan edustuston ti-
lintarkastuksesta olisi muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä tilintarkastuslaissa sää-
detään. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta antaa ohjeita 
edustuston tilintarkastuksen suorittamisesta. 
Tällaisilla ohjeilla voidaan tarvittaessa var-
mistaa, että vakuutustoiminnan ominaispiir-
teet ja valvonnan näkökohdat otetaan riittä-
västi huomioon tilintarkastuksessa. 

40 §. Edustuston tilinpäätös. Pykälää ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että siinä nykyistä 
täsmällisemmin säädettäisiin, mitä säännök-
siä sovelletaan kolmannen maan vakuutusyh-
tiön edustuston kirjanpidossa ja tilinpäätök-
sen laadinnassa. Vastaava sääntely on koti-
maisista vakuutusyhtiöistä vakuutusyhtiölain 
10 luvussa ja vakuutusyhdistyksistä vakuu-
tusyhdistyslain 10 luvussa. Edustusto ei kui-
tenkaan laatisi konsernitilinpäätöstä, koska se 
ei ole itsenäinen oikeushenkilö, vaan ainoas-
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taan osa ulkomaista vakuutusyritystä eli sen 
sivuliike Suomessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan edustuston 
kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa 
noudatettaisiin kirjanpitolakia ja kirjanpito-
asetusta (1339/1997) momentissa säädetyin 
poikkeuksin. Kirjanpitolakia koskevista 
poikkeuksista säädettäisiin esillä olevassa 
pykälässä sekä lakiin lisättäväksi ehdotetussa 
40 a ja 40 b §:ssä. Kirjanpitoasetuksen nou-
dattamiseen poikkeuksia voitaisiin tehdä 
myös 40 a tai 40 b §:ssä tarkoitetulla sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella ja lisäksi 
teknisluonteisissa tai muissa vähäisemmissä 
asioissa Vakuutusvalvontaviraston määräyk-
sillä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
kirjanpitolain säännöksistä, joita ei sovelleta 
edustuston tilinpäätöksen laatimiseen. Luet-
telo vastaa soveltuvin osin vakuutusyhtiölain 
10 luvun 1 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
vakuutusyhtiölain ja osakeyhtiölain 
(734/1978) säännöksistä, joita sovelletaan 
soveltuvin osin edustuston kirjanpitoon. Nä-
mä vakuutusyhtiölain säännökset koskevat 
käyttö- ja sijoitusomaisuuden määritelmää 
(vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 §), hankinta-
menoa (10 luvun 4 a §), rahojen, eräiden 
saamisten sekä velkojen arvostamista tasees-
sa (10 luvun 4 b §), sijoitusten arvostamista 
ja arvonkorotusten merkitsemistä tuloslas-
kelmaan ja taseeseen (10 luvun 4 c §), sijoi-
tussidonnaisten vakuutusten arvostamista ta-
seessa (10 luvun 4 d §), aineettomien hyö-
dykkeiden ja kaluston arvonalennuksia, tava-
ravaraston hankintamenoa ja kulukirjauksen 
oikaisua (10 luvun 4 e §) sekä  tilinpäätök-
seen sisällytettävää rahoituslaskelmaa ja toi-
mintakertomuksessa vakuutuskannan luovut-
tamisesta tai vastaanottamisesta annettavaa 
selostusta (10 luvun 10 §). Osakeyhtiölain 
säännökset, joita vakuutusyhtiölain 10 luvun 
1 §:n 1 momentin mukaan sovelletaan myös 
kotimaisiin vakuutusyhtiöihin, koskevat puo-
lestaan edustuston hallussa olevien yhtiön ja 
sen emoyhtiön osakkeiden ilmoittamista ta-
seessa tai sen liitteenä (osakeyhtiölain 11 lu-
vun 6 a §) sekä eräitä toimintakertomuksessa 
annettavia tietoja ja esitettäviä selvityksiä (11 
luvun 9 §:n 2 ja 6 momentti sekä 9 a §).  

Pykälän 3 momentin toisen virkkeen mu-

kaan edellä mainittuja vakuutusyhtiölain ja 
osakeyhtiölain säännöksiä osakkeista ja osa-
kepääomasta sovellettaisiin soveltuvin osin 
takuuosuuksiin ja takuupääomaan sekä mui-
hin yhtiöosuuksiin ja niistä muodostuvaan 
peruspääomaan. Tämä johtuu siitä, että kol-
mannen maan vakuutusyhtiö voi yhtiömuo-
doltaan olla osakeyhtiö taikka keskinäinen 
yhtiö tai muu yhteisö.  

40 a §. Tilinpäätösasiakirjat ja tilinpäätök-
sen rekisteröinti. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 40 a §, jossa säädetään kolmannen 
maan vakuutusyhtiön edustuston tilinpäätök-
seen kuuluvista asiakirjoista, tilinpäätöksen 
antamisesta tilintarkastajille sekä tilinpäätök-
sen toimittamisesta rekisteröitäväksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan tilinpäätök-
seen kuuluvien asiakirjojen olisi oltava sel-
keitä ja tilinpäätöksen olisi muodostettava 
yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätöstä var-
mentamaan olisi laadittava tase-erittelyt ja 
liitetietojen erittelyt. Tavallisia kirjanpitovel-
vollisia koskevat vastaavat säännökset ovat 
kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3 momentissa ja 
13 §:n 1 momentissa. Näitä kirjanpitolain 
säännöksiä ei kuitenkaan ehdotetun 40 §:n 
mukaan sovelleta kolmannen maan vakuu-
tusyhtiön edustustoihin. Tase-erittelyistä ja 
liitetietojen erittelyistä säädettäisiin sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella. Lisäksi 
Vakuutusvalvontavirasto voisi antaa tarkem-
pia, teknisluonteisia määräyksiä näistä eritte-
lyistä esimerkiksi vakuutusteknisen vastuu-
velan osalta. Vastaava sääntely on voimassa 
vakuutusalalla muun muassa vakuutusyhdis-
tyslain 10 luvun 2 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilinpäätös 
olisi annettava tilintarkastajille neljän kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiiin tilin-
päätöksen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi 
Patentti ja rekisterihallitukselle. Ilmoitus olisi 
tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikau-
den päättymisestä. Julkistaminen on erityisen 
perusteltua vakuutuksenottajien tiedonsaan-
timahdollisuuksien lisäämiseksi. Myös koti-
maiset vakuutusyritykset toimittavat tilinpää-
töksensä Patentti- ja rekisterihallitukselle re-
kisteröitäväksi.  

40 b §. Tilinpäätöstä koskevat tarkemmat 
säännökset ja määräykset sekä poikkeukset.  
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 40 b §. 
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Siihen otettaisiin voimassa olevan lain 40 §:n 
2—7 momentti eräin täsmennyksin. 

Pykälän 1 momentti vastaa nykyisen 40 §:n 
2 momenttia. Ministeriön oikeussäännöt an-
netaan nykyisin asetuksella. 

Pykälän 2 momentti on sama kuin nykyisen 
40 §:n 3 momentti. 

Pykälän 3—5 momentti vastaavat nykyisen 
40 §:n 4—6 momenttia. Nykyisen 40 §:n 4 ja 
6 momentin viittaukset osakeyhtiölakiin on 
poistettu tarpeettomina. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin Vakuu-
tusvalvontaviraston oikeudesta myöntää 
poikkeus 40 a §:n 2 momentin säännöksestä 
sekä tuloslaskelman ja taseen laatimisessa 
noudatettavista kaavoista, liitetiedoista ja 
toimintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä 
sekä kirjanpitolain 3 luvun 6 §:ssä säädetystä 
tilinpäätöksen laatimisajasta. Mahdollisuutta 
myöntää poikkeuksia ehdotetaan muutetta-
vaksi vastaamaan nykyistä paremmin kirjan-
pitolain 8 luvun 2 §:n 2 momenttia 
(629/2001). 

42 §. Pääasiamiehelle asetettava uhkasak-
ko. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtä-
väksi vastaava Vakuutusvalvontaviraston 
toimivaltaa koskeva tekninen muutos kuin 17 
§:n 2—4 momenttiin. Pykälän 2 momentin 
säännöstä uhkasakon maksettavaksi tuomit-
sevasta viranomaisesta ehdotetaan muutetta-
vaksi samalla tavalla kuin 17 §:n 3 moment-
tia.  

44 §. Pakkokeinot. Pykälän 1 momentissa 
säädetään niistä tilanteista, joissa Vakuutus-
valvontavirasto voi antaa kolmannen maan 
vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yh-
tiötä korjaamaan asian määräajassa tai kieltää 
yhtiötä jatkamasta virheellistä menettelyä. 
Voimassa olevan lain tarkoituksena on, että 
pakkokeinoihin voidaan ryhtyä muun muassa 
silloin, kun yhtiö ei noudata viraston tekemää 
hallintopäätöstä tai viraston antamaa määrä-
ystä eli oikeussääntöjä sisältävää normia. 
Momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tästä joh-
tuva selvennys. 

Pykälän 2 ja 3  momenttiin ehdotetaan teh-
täviksi vastaavat Vakuutusvalvontaviraston 
toimivaltaa koskevat tekniset muutokset kuin 
17 §:n 2—4 momenttiin. Lisäksi pykälän 2 
momentin säännöstä uhkasakon maksetta-
vaksi tuomitsevasta viranomaisesta ehdote-
taan muutettavaksi samalla tavalla kuin 17 

§:n 3 momenttia ja 42 §:n 2 momenttia.  
49 §. Selvitysmiesten asettaminen. Pykälän 

1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi vastaava 
Vakuutusvalvontaviraston toimivaltaa kos-
keva tekninen muutos kuin 17 §:n 2—4 mo-
menttiin. Pykälän 2 momentti on sama kuin 
voimassa olevassa laissa. Pykälän 3 momen-
tissa oleva potilasvakuutusyhdistyksen nimi 
muutettaisiin potilasvahinkolain (585/1986) 
mukaisesti Potilasvakuutuskeskukseksi. 

54 §. Erityinen selvityspesä. Pykälän 1 ja 2 
momenttiin ehdotetaan ensinnäkin tehtäviksi 
vastaavat Vakuutusvalvontaviraston toimi-
valtaa koskevat tekniset muutokset kuin 17 
§:n 2 - 4 momenttiin.  

Lisäksi 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
vastaava muutos kuin 27 §:n viimeiseen 
virkkeeseen. Ehdotuksen mukaan toimitus-
miehille suoritetaan Vakuutusvalvontaviras-
ton päättämä palkkio. Muutoksella halutaan 
selventää sitä, että viraston ratkaisussa on 
kysymys hallintopäätöksestä eikä norminan-
nosta. 

Pykälän 3 momentti on sama kuin voimas-
sa olevassa laissa. 

73 §. Pääasiamiehen vahingonkorvausvel-
vollisuus. Voimassa olevan 73 §:n 2 momen-
tin toisen virkkeen mukaan pääasiamiehen 
maksettavaksi tuomittavaa vahingonkorvaus-
ta voidaan sovitella vain, jos vahingon aihe-
uttajan syyksi jää lievä tuottamus. Mainittu 
vahingonkorvauslakia ankarampi säännös 
ehdotetaan poistettavaksi. Näin ollen vahin-
gonkorvauksen sovitteluun sovellettaisiin 
vahingonkorvauslain säännöksiä. Vastaava 
muutos on aikaisemmin tehty muun muassa 
vakuutusyhtiölain 17 lukuun. 

84 §. Muutoksenhaku. Pykälää ehdotetaan 
selvennettäväksi siten, että siitä poistetaan 
viittaukset sosiaali- ja terveysministeriön ja 
Vakuutusvalvontaviraston antamiin määrä-
yksiin, koska tarkoituksena on, että pykälä 
koskee vain hallintopäätöksiä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin selvyyden 
vuoksi säännös siitä, miten lääninhallituksen 
päätökseen, joka koskee uhkasakon tuomit-
semista maksettavaksi, haetaan muutosta. 
Muutosta haettaisiin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetyssä järjestyksessä. 

Pykälän 3 momentissa on nykyisen 2 mo-
mentin tavoin luettelo säännöksistä, joiden 
nojalla annetut sosiaali- ja terveysministeriön 
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ja Vakuutusvalvontaviraston päätökset voi-
daan panna täytäntöön valituksesta huolimat-
ta. Luetteloon ehdotetaan lisättäviksi 49 §:n 1 
momentti ja 54 §. Lainkohdissa on kysymys 
Vakuutusvalvontaviraston päätöksistä, jotka 
koskevat selvitysmiehen asettamista ja eri-
tyistä selvityspesää. Vakuutuksenottajien etu-
jen varmistamiseksi nämä päätökset on tar-
vittaessa voitava panna täytäntöön 
valituksesta huolimatta. Vastaava sääntely on 
vakuutusyhtiölain 14 luvun 10 §:ssä. 

85 a §. Säännösten soveltaminen Vakuutus-
valvontavirastoon. Pykälä ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi. Kuten edellä on 
todettu, lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että jokaisesta säännöksestä ilmenee suoraan 
Vakuutusvalvontaviraston toimivalta. Muu-
tos on säädöstekninen ja selkeyttää lakia. 

 
1.2. Tilintarkastuslaki 

1 §. Voimassa olevassa tilintarkastuslain 1 
§:n 2 momentissa säädetään, ettei lakia so-
velleta ulkomaisen vakuutusyhtiön edustus-
ton tilintarkastukseen. UVYL:iin lisättäväksi 
ehdotettu uusi 39 a § sisältää kolmannen 
maan vakuutusyhtiön edustuston tilintarkas-
tuksesta viittauksia tilintarkastuslain sään-
nöksiin. Lisäksi mainitun pykälän 4 momen-
tin mukaan edustuston tilintarkastuksesta oli-
si muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä ti-
lintarkastuslaissa säädetään. Tämän vuoksi 
ehdotetaan vastaavasti tilintarkastuslain 1 §:n 
2 momenttia muutettavaksi siten, että tilin-
tarkastuslakia sovelletaan ulkomaisen vakuu-
tusyhtiön edustuston  tilintarkastukseen siten, 
kuin UVYL:ssa  säädetään. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää -

räykset  

UVYL:iin lisättäväksi ehdotetun uuden 34 
a §:n 2 momentin mukaan Vakuutusvalvon-

tavirasto antaa tarkemmat määräykset kol-
mannen maan vakuutusyhtiön edustuston si-
joitussuunnitelmasta. Lakiin lisättäväksi eh-
dotetun uuden 39 a §:n 5 momentin mukaan 
Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita 
tällaisen edustuston tilintarkastuksen suorit-
tamisesta. Lisäksi muiden peruspääomaa vas-
taavien varojen kuin vakuuden sijoittamista 
koskevat määräykset olisi kumottava 
UVYL:n  29 §:n muutoksen vuoksi. 

Voimassa olevan UVYL:n 40 §:n 2 mo-
mentin perusteella on annettu sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus kolmannen maan va-
kuutusyhtiön edustuston tilinpäätöksestä 
(1236/2000). Lakiehdotuksen 40, 40 a ja 40 b 
§ eivät edellytä asetuksen muuttamista. 

 
3.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu.  

UVYL:iin lisättäväksi ehdotetun uuden 34 
a §:n mukainen sijoitussuunnitelma olisi laa-
dittava kuuden kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Kolmannen maan vakuutus-
yhtiön Suomen edustuston pääasiamiehellä 
on vastuu sijoitussuunnitelman laatimisesta 
kuten muutoinkin siitä, että edustuston toi-
minta täyttää laissa säädetyt ja viranomaisten 
asettamat vaatimukset. UVYL:iin lisättäväksi 
ehdotetun uuden 39 a §:n vaatimukset täyttä-
vä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja olisi 
ensimmäisen kerran valittava tarkastamaan 
kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen 
edustuston sen tilikauden kirjanpito ja tilin-
päätös, joka ensimmäisenä päättyy ehdotetun 
lain tultua voimaan. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

Laki 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/1995) 85 a §, sellaisena kuin se on laissa 80/1999,  
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13, 15 ja 

16 §, 17 §:n 2—4 momentti, 18 §:n 2 momentti, 22, 25 ja 27 §, 28 §:n 3 momentti, 29 §, 30 
§:n 1 momentti, 32, 34, 39 ja 40 §, 41 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 42, 44, 
46, 47, 49 ja 50 §, 52 §:n 4 momentti, 54 ja 64 §, 65 §:n 2—4 momentti, 66 ja 67 §, 68 §:n 2 ja 
3 momentti, 70 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 73 §:n 2 momentti sekä 75, 
77 ja 84 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 16, 44 ja 49 § osaksi mainitussa laissa 80/1999, 40 §, 41 §:n 2 
momentti ja 84 § viimeksi mainitussa laissa, 66 § osaksi laissa 612/1997, 68 §:n 2 ja 3 mo-
mentti viimeksi mainitussa laissa ja 77 § osaksi laissa 580/1998, sekä  

lisätään  lakiin uusi 34 a, 39 a, 40 a ja 40 b § seuraavasti: 
 

  

7 § 

Edustuston perustamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliikettä 
Suomessa sijoittautumisoikeuden perusteella, 
Vakuutusvalvontaviraston on saatava vakuu-
tusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastuksesta 
vastaavalta viranomaiselta ilmoitus, jossa on 
riittävät tiedot perustettavaksi aiotun edustus-
ton liiketoiminnasta, hallinnosta ja pääasia-
miehestä. Vakuutustoiminnan harjoittamise-
na sijoittautumisoikeuden perusteella pide-
tään edustuston perustamista Suomeen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Vakuutusvalvontaviraston vastaus 

Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava 

kahden kuukauden kuluessa 7 §:ssä tarkoite-
tun ilmoituksen vastaanottamisesta kyseiselle 
viranomaiselle ne yleisen edun vaatimat eh-
dot, joita noudattaen vakuutusliikettä on 
Suomessa harjoitettava.  

 
9 § 

Edustuston toiminnan aloittaminen 

Edustusto voi aloittaa vakuutusliikkeen 
harjoittamisen Suomessa, kun ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö on saanut kotivaltionsa 
vakuutustarkastuksesta vastaavalta viran-
omaiselta tiedon 8 §:ssä tarkoitetuista ehdois-
ta, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun kotivaltion vakuutustar-
kastuksesta vastaava viranomainen ilmoitti 
vakuutusyhtiölle edustuston perustamista 
koskevien tietojen lähettämisestä Vakuutus-
valvontavirastolle.  
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10 § 

Vapaan tarjonnan aloittamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliikettä 
Suomessa palvelujen vapaan tarjonnan perus-
teella, Vakuutusvalvontaviraston on saatava 
ilmoitus vakuutusyhtiön kotivaltion vakuu-
tustarkastuksesta vastaavalta viranomaiselta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
.  

11 § 

Vapaan tarjonnan aloittaminen 

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi aloit-
taa vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan 
Suomessa saatuaan kotivaltionsa vakuutus-
tarkastuksesta vastaavalta viranomaiselta tie-
don siitä, että viranomainen on lähettänyt va-
kuutuspalvelujen vapaan tarjonnan aloitta-
misilmoituksen Vakuutusvalvontavirastolle.  

 
 

12 § 

Tietojen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava 

edustuston perustamisilmoitukseen sisältyvi-
en tietojen muutoksista Vakuutusvalvontavi-
rastolle vähintään kuukautta ennen aiotun 
muutoksen tekemistä. 

 
 

13 § 

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset 

Jos ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle sen 
kotivaltiossa myönnetty toimilupa peruute-
taan, vakuutusyhtiön on viipymättä ilmoitet-
tava asiasta Vakuutusvalvontavirastolle. Vi-
rasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, 
miten yhtiön toiminta Suomessa on tällöin 
lopetettava. Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö 
ei voi toimiluvan peruuttamisen jälkeen antaa 
Suomessa uusia vakuutuksia.  

 
 

15 § 

Kotivaltion viranomaisen toimivalta Suomes-
sa 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotival-
tion vakuutustarkastuksesta vastaavalla vi-
ranomaisella on oikeus tarkastaa Suomessa 
sijaitsevan ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
edustuston toimintaa joko itse tai edustajansa 
välityksellä sen ilmoitettua asiasta Vakuutus-
valvontavirastolle. Virastolla on oikeus osal-
listua tarkastukseen.  

Vakuutusvalvontavirasto voi ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutus-
tarkastuksesta vastaavan viranomaisen pyyn-
nöstä ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa 
Suomessa olevaa omaisuutta taikka kieltää 
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta täl-
laista omaisuutta, jos vakuutusyhtiö ei koti-
valtion valvontaviranomaisen mukaan täytä 
kyseisessä valtiossa vakuutustekniselle vas-
tuuvelalle tai vakavaraisuudelle asetettuja 
vaatimuksia.  

 
 

16 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutus-
valvontaviraston oikeus saada tietoja ja tar-

kastusoikeus 

 
Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön on 

annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 
sekä Vakuutusvalvontavirastolle niiden 
määräämässä kohtuullisessa ajassa yhtiöstä ja 
toiminnastaan Suomessa tietoja, jotka ovat 
tarpeen tässä laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi. 

Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus tar-
kastaa ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston liikettä ja muuta toimin-
taa. Virastolla on oikeus suorittaa tarkastuk-
sia edustuston tiloissa.  

Jos erityistä syytä on, Vakuutusvalvontavi-
rasto voi ottaa haltuunsa tarkastuksen alaisia 
asiakirjoja. Yhtiön pyynnöstä niistä on annet-
tava yhtiölle jäljennös maksutta.  
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17 § 

Pakkokeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 1 momentissa tarkoitettua kehotusta tai 

kieltoa ei noudateta, Vakuutusvalvontaviras-
ton on ilmoitettava asiasta ulkomaisen ETA-
vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkas-
tuksesta vastaavalle viranomaiselle.  

Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön koti-
valtion vakuutustarkastuksesta vastaavan vi-
ranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittä-
mättömiksi ja yhtiö jatkaa virheellistä menet-
telyään, Vakuutusvalvontavirasto voi ilmoi-
tettuaan asiasta yhtiön kotivaltion vakuutus-
tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle 
asettaa uhkasakon antamansa kehotuksen tai 
kiellon noudattamisen tehostamiseksi, ottaa 
haltuunsa yhtiön hallinnassa Suomessa ole-
vaa omaisuutta tai kieltää yhtiötä antamasta 
Suomessa uusia vakuutuksia, kunnes asia on 
korjattu. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi 
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön edustuston 
sijaintipaikan lääninhallitus tai, jollei yhtiöllä 
ole edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen lää-
ninhallitus. 

Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön toi-
minta vaarantaa vakuutetut edut, Vakuutus-
valvontavirasto voi ryhtyä 3 momentissa 
mainittuihin toimenpiteisiin noudattamatta 1 
ja 2 momentissa säädettyä menettelyä ja il-
moittamatta asiasta etukäteen yhtiön kotival-
tion vakuutustarkastuksesta vastaavalle vi-
ranomaiselle.  

 
 

18 § 

Oikeus harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomessa tapahtuvaa toimintaansa varten 

yhtiön on perustettava tänne edustusto, jota 
johtaa Vakuutusvalvontaviraston hyväksymä 
pääasiamies.  

 
22 § 

Toiminnan aloittaminen 

Pääasiamiehen on viipymättä ilmoitettava 

Vakuutusvalvontavirastolle toiminnan aloit-
tamisesta ja edustuston osoitteesta.  

 
25 § 

Pääasiamiehen hyväksymistä koskeva hake-
mus 

Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy kol-
mannen maan vakuutusyhtiön hakemuksesta 
tämän valtuuttaman pääasiamiehen. Hake-
mukseen on liitettävä pääasiamiehelle annet-
tu valtakirja ja selvitys siitä, että pääasiamies 
täyttää 24 §:ssä säädetyt vaatimukset.  

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 
tarkempia määräyksiä pääasiamiehelle annet-
tavasta valtakirjasta ja 1 momentissa 
tarkoitetusta selvityksestä.  

 
27 § 

Väliaikainen pääasiamies 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä ei 
ole Suomessa 24 §:ssä säädetyt vaatimukset 
täyttävää pääasiamiestä tai tämän sijaista, 
Vakuutusvalvontaviraston on määrättävä vä-
liaikainen pääasiamies hoitamaan pääasia-
miehen tehtävää, kunnes yhtiö on valtuutta-
nut uuden pääasiamiehen, jonka virasto on 
hyväksynyt, tai pääasiamiestä koskeva este 
on lakannut. Yhtiön on suoritettava väliaikai-
selle pääasiamiehelle palkkio, jonka määrän 
virasto päättää. 

  
 

28 § 

Edustuston peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 

Vakuutusvalvontavirasto voi hakemuksesta 
liikkeen laajuuden ja laadun huomioon ottaen 
hyväksyä 1 momentissa säädettyä pienem-
män peruspääoman, jonka tulee kuitenkin ol-
la vähintään puolet siinä säädetystä määrästä. 
Virasto voi peruuttaa tässä tarkoitetun hy-
väksymisensä tai muuttaa sitä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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29 § 

Vakuus 

Edustuston peruspääomasta vähintään puo-
let on asetettava Vakuutusvalvontaviraston 
hyväksymään suomalaiseen talletuspankkiin 
tai Suomeen sijoittautuneen ulkomaisen luot-
tolaitoksen sivukonttoriin vakuudeksi viras-
ton määräämin ehdoin. 

Toiminnan aikana vakuuden arvon on aina 
oltava vähintään 30 §:n 2 tai 3 momentissa 
tarkoitetun toimintapääoman vähimmäismää-
rän suuruinen. 

Vakuuden on oltava vastuuvelan katteeksi 
kelpaavia ja Vakuutusvalvontaviraston anta-
mien tarkempien määräysten mukaisia arvo-
papereita tai sitoumuksia. Kolmannen maan 
vakuutusyhtiö voi viraston määräämällä ta-
valla vaihtaa niitä tai saada niitä takaisin. Yh-
tiön on huolehdittava, ettei vakuuden arvo 
alita 1 ja 2 momentissa säädettyä vähim-
mäismäärää.  

Vakuutena olevia varoja saadaan käyttää 
ainoastaan sellaisten vakuutussopimuksiin 
perustuvien velkojen maksamiseen, jotka 
koskevat yhtiön Suomessa harjoittamaa ensi-
vakuutusliikettä.  

 
30 § 

Edustuston toimintapääoma 

Edustuston toimintapääomalla tarkoitetaan 
sitä määrää, jolla edustuston varojen on kat-
sottava ylittävän edustuston velat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset. Edustuston 
toimintapääomasta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölaissa sää-
detään vakuutusyhtiön toimintapääomasta. 
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaessa 
tarkempia määräyksiä edustuston toiminta-
pääoman laskemisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Lupa poiketa pääomavaatimuksista 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on 
toimilupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa muus-

sa valtiossa, Vakuutusvalvontavirasto voi yh-
tiön hakemuksesta myöntää yhtiölle luvan 
poiketa 28—31 §:ssä säädetyistä vaatimuk-
sista, jos yhtiön koko Euroopan talousalueel-
la harjoittaman ensivakuutusliikkeen vakava-
raisuuden valvonnasta vastaa Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvan muun valtion vakuu-
tustoimintaa valvova viranomainen.  

.  
34 § 

Vastuuvelan kate 

Vastuuvelka on katettava siten kuin vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 3 ja 3 a §:ssä sääde-
tään. Katteeseen kuuluvien varojen on kui-
tenkin sijaittava Suomessa. 

Vastuuvelan kattamiseen ei saa käyttää 29 
§:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Katteeseen kuuluvat varat on säilytettävä 
Vakuutusvalvontaviraston määräämällä ta-
valla.  

 
34 a § 

Sijoitussuunnitelma 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön pääasia-
miehen on laadittava suunnitelma edustuston 
varojen sijoittamisesta (sijoitussuunnitelma). 

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat 
määräykset sijoitussuunnitelman laatimises-
ta. 

39 § 

Vakuutusvalvontavirastolle toimitettavat sel-
vitykset 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön on vuo-
sittain laadittava Vakuutusvalvontaviraston 
vahvistaman kaavan mukainen kertomus 
edustuston toiminnasta ja tilasta sekä viras-
ton antamien määräysten mukainen selostus 
vastuuvelan laskemisesta ja, jos kysymys on 
henkivakuutusyhtiöstä, tutkimus vakuutus-
liikkeestä. Kertomukseen on liitettävä todis-
tus siitä, että peruspääomaa vastaavat varat, 
asetettu vakuus ja vastuuvelan kate vastaavat 
28, 29 ja 34 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. 
Pääasiamiehen tulee toimittaa tässä tarkoite-
tut asiakirjat virastolle sen määräämässä 
ajassa.  
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39 a § 

Tilintarkastus 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustus-
tolla on oltava vähintään yksi tilintarkastaja 
ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajana ja 
varatilintarkastajana saa olla vain tilintarkas-
tuslain (936/1994) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitet-
tu hyväksytty tilintarkastaja. Vähintään yh-
den tilintarkastajan ja yhden varatilintarkas-
tajan on kuitenkin oltava Keskuskauppaka-
marin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisö. 

Vakuutusvalvontaviraston on määrättävä 
edustustolle tilintarkastaja, jos: 

1) hyväksyttyä tilintarkastajaa tai varatilin-
tarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai tilin-
tarkastuslain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole tilintarkastuslain 
10 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta; taikka  

3) tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 23 
tai 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton.  

Tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoittaa 
Vakuutusvalvontavirastolle vakuutusyhtiötä 
koskevista seikoista ja päätöksistä on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 
9 luvun 3 a §:ssä säädetään. 

Edustuston tilintarkastuksesta on muutoin 
soveltuvin osin voimassa, mitä tilintarkastus-
laissa säädetään. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita 
edustuston tilintarkastuksen suorittamisesta. 

 
40 § 

Edustuston tilinpäätös 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustus-
ton kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimi-
sessa noudatetaan kirjanpitolakia 
(1336/1997), jollei tämän lain kirjanpitoa ja 
tilinpäätöstä koskevista säännöksistä muuta 
johdu, sekä kirjanpitoasetusta (1339/1997), 
jollei tämän lain kirjanpitoa ja tilinpäätöstä 
koskevista säännöksistä taikka 40 a tai 40 b 
§:n nojalla annetusta  sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksesta tai mainittujen pykälien 
nojalla annetuista Vakuutusvalvontaviraston 
määräyksistä muuta johdu.  

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3—5 moment-
tia, 2 §:n 2 momenttia, 9 §:n 1—4 moment-

tia, 11 §:ää ja 13 §:n 1 momenttia, 4 luvun 1, 
3 ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia ja 7 §:ää, 5 
luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 momenttia, 4 §:ää, 12 
§:n 2 momenttia, 13, 16, 17 ja 20 §:ää sekä 6 
ja 7 lukua ei sovelleta edustuston tilinpäätök-
sen laatimiseen.  

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 
edustuston tilinpäätökseen sovelletaan  sovel-
tuvin osin   vakuutusyhtiölain   10 luvun 4,   
4 a—4 e ja 10 §:n säännöksiä sekä osakeyh-
tiölain (734/1978) 11 luvun 6 a §:n, 9 §:n 2 ja 
6 momentin ja 9 a §:n säännöksiä. Mitä mai-
nituissa lainkohdissa säädetään osakkeista ja 
osakepääomasta, koskee soveltuvin osin ta-
kuuosuuksia ja takuupääomaa sekä muita yh-
tiöosuuksia ja niistä muodostuvaa peruspää-
omaa. 

 
40 a § 

Tilinpäätösasiakirjat ja tilinpäätöksen rekis-
teröinti 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustus-
ton tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on 
oltava selkeitä, ja tilinpäätöksen on muodos-
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätöstä 
varmentamaan on laadittava tase-erittelyt ja 
liitetietojen erittelyt, joista annetaan tarkem-
mat säännökset sosiaali- ja terveysministeri-
ön asetuksella. Vakuutusvalvontavirasto voi 
antaa tarkempia määräyksiä erittelyistä. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden pääty-
misestä. 

Edustuston on ilmoitettava tilinpäätös ja ti-
lintarkastuskertomus Patentti- ja rekisterihal-
litukselle rekisteröitäviksi kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 

  
40 b § 

Tilinpäätöstä koskevat tarkemmat säännökset 
ja määräykset sekä poikkeukset 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan vakuutustoiminnan erityisluonteesta 
johtuvat säännökset kolmannen maan vakuu-
tusyhtiön edustuston tuloslaskelman ja taseen 
kaavasta sekä tuloslaskelman ja taseen liite-
tiedoista ja toimintakertomuksessa ilmoitet-
tavista tiedoista. 
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Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset edustuston tilinpäätöksen 
laatimisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita 
ja lausuntoja kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kos-
kevien tämän lain säännösten, sosiaali- ja 
terveysministeriön 1 momentissa tarkoitetun 
asetuksen sekä kirjanpitolain ja kirjanpitoase-
tuksen soveltamisesta edustustoon. 

Vakuutusvalvontavirasto voi edustuston 
hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi 
myöntää luvan poiketa 3 momentissa tarkoi-
tetuista säännöksistä ja määräyksistä, jos 
poikkeaminen on tarpeen oikean ja riittävän 
kuvan saamiseksi edustuston toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, mää-
räys, ohje, lausunto tai lupa on kirjanpitolain 
tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen 
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen asetuksen, 
määräyksen, ohjeen, lausunnon tai luvan an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto. 

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä 
syystä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia 40 a §:n 2 momentista, tu-
loslaskelman ja taseen laatimisessa noudatet-
tavista kaavoista, liitetiedoista ja toimintaker-
tomuksen tarkemmasta sisällöstä sekä kirjan-
pitolain 3 luvun 6 §:stä. 

 
 

41 § 

Pääasiamiehen toimittamat selvitykset 

 
Pääasiamiehen on viipymättä toimitettava 

Vakuutusvalvontavirastolle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pääasiamiehen on annettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavi-
rastolle niiden määräämässä kohtuullisessa 
ajassa yhtiöstä ja sen toiminnasta Suomessa 
muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja tie-
toja, jotka ovat tarpeen tässä laissa säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi. 

 
 
 

42 § 

Pääasiamiehelle asetettava uhkasakko 

Vakuutusvalvontavirasto voi velvoittaa 
pääasiamiehen toimittamaan virastolle 22 ja 
39—41 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot. 
Virasto voi asettaa uhkasakon velvoitteen 
noudattamisen tehostamiseksi. 

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi kol-
mannen maan vakuutusyhtiön edustuston si-
jaintipaikan lääninhallitus tai, jollei yhtiöllä 
ole edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen lää-
ninhallitus. 

 
44 § 

Pakkokeinot 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa kol-
mannen maan vakuutusyhtiölle huomautuk-
sen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian mää-
räajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta sosiaa-
li- ja terveysministeriön tai Vakuutusvalvon-
taviraston virheellisenä pitämää menettelyä, 
jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, toimilu-
paansa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä, tämän 
lain nojalla annettua säännöstä tai määräystä 
taikka sosiaali- ja terveysministeriön tai Va-
kuutusvalvontaviraston tämän lain nojalla an-
tamaa päätöstä, jos yhtiö on käyttänyt hyvän 
vakuutustavan vastaisia menettelytapoja 
taikka jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt 
väärinkäytöksiä. 

Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa uhka-
sakon 1 momentissa tarkoitetun kehotuksen 
tai kiellon noudattamisen tehosteeksi. Uhka-
sakon tuomitsee maksettavaksi kolmannen 
maan vakuutusyhtiön edustuston sijaintipai-
kan lääninhallitus tai, jollei yhtiöllä ole edus-
tustoa Suomessa, Etelä-Suomen lääninhalli-
tus. 

Jollei 1 momentissa tarkoitettua kehotusta 
tai kieltoa noudateta, Vakuutusvalvontaviras-
to voi kieltää kolmannen maan vakuutusyh-
tiötä antamasta uusia vakuutuksia, kunnes 
asia on korjattu. 
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46 § 

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitus- 
suunnitelma 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen toi-
mintapääoman vähimmäismäärä, yhtiön on 
viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavi-
raston hyväksyttäväksi edustuston taloudelli-
sen aseman tervehdyttämissuunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen ta-
kuumäärä, yhtiön on viipymättä toimitettava 
Vakuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi 
edustuston lyhyen aikavälin rahoitussuunni-
telma.  

 
47 § 

Oikeus varojen haltuunottoon 

Vakuutusvalvontavirasto voi ottaa haltuun-
sa kolmannen maan vakuutusyhtiön hallin-
nassa olevaa omaisuutta taikka kieltää yhtiö-
tä luovuttamasta tai panttaamasta tällaista 
omaisuutta, jos:  

1) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutettu;  
2) vakuutusyhtiö ei täytä 34 §:n mukaisia 

vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia;  
3) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-

men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen ta-
kuumäärä;  

4) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi 
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen toi-
mintapääoman vähimmäismäärä ja virastolla 
on aihetta olettaa edustuston taloudellisen ti-
lan edelleen heikkenevän taikka virasto kat-
soo edustuston olevan joutumassa tällaiseen 
tilaan; sekä  

5) vakuutusyhtiö ei ole noudattanut viras-
ton tämän lain nojalla antamaa kehotusta 
täydentää edustuston peruspääomaa vastaa-
via varoja tai asettamaansa vakuutta.  

 
 
 
 

49 § 

Selvitysmiesten asettaminen 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön toimi-
lupa on peruutettu tai muutoin lakannut ole-
masta voimassa, yhtiön on viipymättä asetet-
tava pääasiamiehen tilalle selvitysmies huo-
lehtimaan yhtiön Suomessa harjoittaman va-
kuutusliikkeen selvittämisestä. Vakuutusval-
vontavirastolla on lisäksi oikeus määrätä yksi 
selvitysmies. Virastolla on niin ikään oikeus, 
kunnes yhtiö on asettanut selvitysmiehen, 
määrätä väliaikainen selvitysmies. 

Selvitysmiehestä ja väliaikaisesta selvitys-
miehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään pääasiamiehestä ja vä-
liaikaisesta pääasiamiehestä.  

Jos selvitysmiehet eivät ole yhden vuoden 
kuluessa toimiluvan voimassaolon lakkaami-
sesta aikaansaaneet suunnitelmaa vakuutus-
kannan luovuttamisesta 66 §:n mukaisesti tai 
jollei vakuutusliikettä muutoin ole mainitussa 
ajassa selvitetty, Vakuutusvalvontavirasto 
voi määrätä ajankohdan, jolloin muut kuin 
liikennevakuutuslain (279/1959), potilasva-
hinkolain (585/1986) ja tapaturmavakuutus-
lain (608/1948) mukaiset vakuutukset päät-
tyvät, sekä ajankohdan, jolloin mainittujen 
lakien mukaisten vakuutusten vakuutuskanta 
ja sitä vastaava omaisuus siirretään erityises-
tä selvityspesästä Liikennevakuutuskeskuk-
sen, Potilasvakuutuskeskuksen ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton hallinnoitavaksi. 
Vakuutuskannan ja sitä vastaavan omaisuu-
den siirtämisestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 
ja tämän lain 68 §:n 2 momentissa säädetään 
vakuutuskannan luovuttamisesta. Muutoin 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä vakuutus-
yhtiölain 15 luvun 14 §:ssä säädetään.  

 
50 § 

Selvitysmenettelyä koskeva kertomus 

Tehtävänsä suoritettuaan selvitysmiesten 
tulee viipymättä laatia selvitysmenettelyä 
koskeva kertomus ja toimittaa se Vakuutus-
valvontavirastolle.  

 
 



 HE 7/2002 vp  
  
   

 

17

52 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön omaisuu-
den luovuttaminen konkurssiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun yhtiön omaisuus on luovutettu kon-

kurssiin, tuomioistuimen tulee viipymättä il-
moittaa siitä ja paikalletulopäivästä Vakuu-
tusvalvontavirastolle. Tuomioistuimen tulee 
niin ikään, jos virasto tekee siitä esityksen, 
määrätä valittujen lisäksi uskotuksi mieheksi 
ja toimitsijamieheksi viraston ehdottama 
henkilö.  

 
54 § 

Erityinen selvityspesä 

Mitä 29 §:n 4 momentissa ja 53 §:ssä sää-
detään vakuutena olevien varojen käyttämi-
sestä ja etuoikeudesta luetteloituna katteena 
olevaan omaisuuteen, noudatetaan sen estä-
mättä, että kolmannen maan vakuutusyhtiön 
omaisuus on luovutettu konkurssiin. Vakuu-
tusvalvontaviraston on kuitenkin määrättävä 
vakuutena ja luetteloituna katteena oleva 
omaisuus erotettavaksi konkurssihallinnosta 
erityiseksi selvityspesäksi. Siihen on myös 
viipymättä siirrettävä niin suuri määrä yhtiön 
muuta omaisuutta, että erityisen selvityspe-
sän omaisuus vastaa 33 §:ssä tarkoitettua 
vastuuvelkaa ja arvioituja selvityskustannuk-
sia.  

Vakuutusvalvontaviraston tulee samalla 
määrätä yksi tai useampi toimitusmies hoi-
tamaan erityistä selvityspesää. Toimitusmie-
hille suoritetaan pesän varoista palkkio, jon-
ka määrän virasto päättää. Toimitusmiehistä 
on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa 
säädetään selvitysmiehistä.  

Kun erityisen selvityspesän selvitys on saa-
tettu loppuun, jäljellä oleva omaisuus luovu-
tetaan konkurssipesään. 

 
 

64 § 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön oikeus kannan-
luovutukseen 

Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava yh-

tiö), joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua 
vakuutusliikettä Suomessa, voi Vakuutusval-
vontaviraston suostumuksella luovuttaa ky-
seiseen vakuutusliikkeeseen kuuluvien va-
kuutussopimusten vakuutuskannan suomalai-
selle tai ulkomaiselle vakuutusyhtiölle (vas-
taanottava yhtiö) tässä luvussa säädetyissä 
tapauksissa.  

Vakuutusvalvontaviraston on annettava 
suostumuksensa vakuutuskannan luovuttami-
seen, jollei toimenpide loukkaa vakuutusten 
käsittämiä etuja ja jollei sen katsota vaaran-
tavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä ja 
jos vakuutuskannan luovuttamiselle tässä lu-
vussa asetetut muut edellytykset täyttyvät. 
Virastolla on oikeus liittää suostumuksen an-
tamiseen ehdot, joita virasto pitää tarpeellisi-
na vakuutusten käsittämien etujen tai vakuu-
tustoiminnan terveen kehityksen turvaami-
seksi. 
 
 
 

65 § 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirasto antaa ulkomaisen 

ETA-vakuutusyhtiön pyynnöstä suostumuk-
sen vakuutuskannan luovutukseen, jos va-
hinkovakuutussopimuksen kattama riski si-
jaitsee Suomessa, jos henkivakuutuksen otta-
ja asuu  vakinaisesti Suomessa tai, jos henki-
vakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, se oi-
keushenkilön toimipaikka, johon sopimus 
liittyy, sijaitsee Suomessa.   

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai-
nen vakuutusyhtiö, Vakuutusvalvontaviras-
ton on  lisäksi annettava luovuttavan vakuu-
tusyhtiön vakuutustarkastuksesta vastaavalle 
viranomaiselle lausunto siitä,   onko vastaan-
ottavalla    yhtiöllä  vakuutuskannan  luovu-
tus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma. 

Vakuutusvalvontaviraston on päätettävä 2 
momentissa tarkoitetun suostumuksen tai 3 
momentissa tarkoitetun lausunnon antamises-
ta kolmen kuukauden kuluessa ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön vakuutustarkastuksesta 
vastaavan viranomaisen pyynnön saapumi-
sesta. Muussa tapauksessa viraston katsotaan 
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antaneen suostumuksen vakuutuskannan luo-
vuttamiseen tai vahvistaneen vakuutusyhtiön 
toimintapääoman riittävyyden.  
 
 
 

66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

 
Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 

luvun 14 §:ssä säädetään, kolmannen maan 
vakuutusyhtiö voi Vakuutusvalvontaviraston 
suostumuksella luovuttaa Suomen edustus-
tostaan käsin tehtyjen vakuutussopimusten 
vakuutuskannan suomalaiselle vakuutusyhti-
ölle tai sellaiselle ulkomaiselle ETA-
vakuutusyhtiölle tai kolmannen maan vakuu-
tusyhtiölle, jolla on edustusto Suomessa.  

Vakuutusvalvontaviraston on ennen suos-
tumuksen antamista hankittava suostumus 
sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
muun valtion vakuutustarkastuksesta vastaa-
valta viranomaiselta, jossa vahinkovakuutus-
sopimuksen kattama riski vakuutusyhtiölain 
2 a luvun 10 §:n mukaan sijaitsee tai jossa 
henkivakuutuksen ottaja asuu vakinaisesti 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oikeus-
henkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, jo-
hon sopimus liittyy, sijaitsee.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö, Vakuutusvalvontaviras-
ton on ennen suostumuksen antamista hankit-
tava yhtiön kotivaltion vakuutustarkastukses-
ta vastaavan viranomaisen vahvistus siitä, et-
tä vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskan-
nan luovutus huomioon ottaen riittävä toi-
mintapääoma.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on toinen kol-
mannen maan vakuutusyhtiö, jolla on edus-
tusto Suomessa ja vastaanottavan yhtiön ko-
ko Euroopan talousalueella harjoittaman en-
sivakuutusliikkeen vakavaraisuuden valvon-
nasta vastaa muun Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion kuin Suomen vakuutustar-
kastuksesta vastaava viranomainen, Vakuu-
tusvalvontaviraston on hankittava tämän vi-
ranomaisen vahvistus siitä, että vastaanotta-
valla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus 
huomioon ottaen riittävä toimintapääoma.  

67 § 

Suostumuksen tai vahvistuksen saamiselle 
asetettu määräaika 

Jos Vakuutusvalvontavirasto ei ole kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on 
saapunut vastaanottajalle, saanut vastausta 
niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
valtioiden vakuutustarkastuksesta vastaavilta 
viranomaisilta, joilta virasto on 66 §:n nojalla 
pyytänyt vahvistusta tai suostumusta, näiden 
katsotaan vahvistaneen vastaanottavan yhtiön 
toimintapääoman riittävyyden tai vastaavasti 
antaneen suostumuksensa vakuutuskannan 
luovuttamiseen.  

 
68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 

säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 66 
§:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luovutta-
misesta. Vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:n 
2 momentissa tarkoitettu kuulutus julkaistaan 
kuitenkin luovuttavan yhtiön kustannuksella. 
Luovuttavaa yhtiötä ei ole kuitenkaan velvoi-
tettava antamaan yhtiön osakkaille tietoa 
edellä mainitusta kuulutuksesta. Vakuutus-
kannan luovuttamista koskevat asiakirjat on 
pidettävä Vakuutusvalvontavirastossa nähtä-
vinä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:n 2 
momentissa tarkoitetun määräajan loppuun.  

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessä ja aina-
kin yhdessä vakuutuskannan luovuttaneen 
yhtiön Suomen edustuston sijaintipaikan sa-
nomalehdessä sekä lisäksi siten kuin Vakuu-
tusvalvontavirasto tarvittaessa määrää kuu-
kauden kuluessa vakuutuskannan siirtymises-
tä, jos vahinkovakuutuksen kattama riski si-
jaitsee Suomessa, jos henkivakuutuksen otta-
ja asuu vakinaisesti Suomessa tai, jos henki-
vakuutuksen ottaja on oikeushenkilö, se oi-
keushenkilön toimipaikka, johon sopimus 
liittyy, sijaitsee Suomessa. Ilmoituksen tulee 
sisältää maininta vakuutusyhtiölain 16 a lu-
vun 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vakuu-
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tuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus-
sopimuksensa. Jos luovuttavalla yhtiöllä ei 
ole edustustoa Suomessa, vakuutuskannan 
luovuttamisesta on virallisen lehden lisäksi 
ilmoitettava ainakin yhdessä Suomessa il-
mestyvässä sanomalehdessä sekä lisäksi siten 
kuin virasto tarvittaessa määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

70 § 

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä pidettävä re-
kisteri 

Vakuutusvalvontavirasto pitää rekisteriä 
Suomessa toimivista ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä. Rekisteriin merkitään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on ilmoitetta-
va rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksis-
ta viipymättä Vakuutusvalvontavirastolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

73 § 

Pääasiamiehen vahingonkorvausvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-

vausvastuun jakaantumisesta kahden tai use-
amman korvausvelvollisen kesken on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 
2 ja 6 luvussa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

75 § 

Vakuutusyhtiön lukuun toimiminen Suomessa 

Jos Vakuutusvalvontavirastolla on syytä 
otaksua, että joku harjoittaa ulkomaisen va-
kuutusyhtiön lukuun Suomessa tässä laissa 
tarkoitettua toimintaa tekemättä 7 tai 10 §:ssä 
tarkoitettua ilmoitusta tai ilman 18 §:n 1 
momentissa tarkoitettua toimilupaa, viraston 
on hankittava siitä selvitystä ja tarvittaessa 
kehotettava asianomaista määräajassa teke-
mään 7 tai 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, ha-
kemaan toimilupaa, muuttamaan toimintaan-
sa viraston ilmoittamalla tavalla tai lopetta-

maan toimintansa. 
 

77 § 

Vakuutusyhtiörikos 

Joka Vakuutusvalvontaviraston 15 §:n 2 
momentin, 17 §:n 3 momentin tai 47 §:n no-
jalla määräämän kiellon vastaisesti luovuttaa 
tai panttaa yhtiön hallinnassa Suomessa ole-
vaa omaisuutta, on tuomittava siten, kuin va-
kuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiöri-
koksesta. 

 
84 § 

Muutoksenhaku 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyk-
sessä kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.  

Lääninhallituksen tämän lain nojalla anta-
maan päätökseen, jolla uhkasakko on tuomit-
tu maksettavaksi, haetaan muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten  kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston päätös, joka on annettu 
13 §:n, 15 §:n 2 momentin, 16 §:n, 17 §:n 1, 
3 tai 4 momentin, 41 §:n, 43 §:n 1 momentin, 
44 §:n 1 tai 3 momentin, 45 tai 47 §:n, 49 §:n 
1 momentin taikka 54 §:n nojalla, voidaan 
panna täytäntöön valituksesta huolimatta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta  200 . 
Tämän lain 34 a §:n mukainen sijoitus-

suunnitelma on laadittava kuuden kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta.  

Tämän lain 39 a §:ssä säädetyt vaatimukset 
täyttävä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
on ensimmäisen kerran valittava tarkasta-
maan kolmannen maan vakuutusyhtiön edus-
tuston sen tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja 
hallinto, joka ensimmäisenä päättyy tämän 
lain tultua voimaan. 

————— 
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2. 

Laki 

tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 1 § :n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1719/1995, seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään yhteisön ja sää-

tiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuk-
sesta, sovelletaan myös sellaisen ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen tilintar-
kastukseen, jonka tilinpäätöstä ei laadita, tar-
kasteta ja julkisteta Euroopan yhteisön sää-

dösten mukaisesti tai vastaavalla tavalla. Tätä 
lakia ei kuitenkaan sovelleta ulkomaisen 
luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorin ti-
lintarkastukseen. Ulkomaisen vakuutusyhtiön 
edustuston tilintarkastukseen tätä lakia sovel-
letaan siten kuin ulkomaisista vakuutusyhti-
öistä annetussa laissa (398/1995) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      

kuuta  200 . 

————— 

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/1995) 85 a §, sellaisena kuin se on laissa 80/1999,  
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 8 ja 9 §, 10 §:n 1 momentti, 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13, 15 ja 

16 §, 17 §:n 2—4 momentti, 18 §:n 2 momentti, 22, 25 ja 27 §, 28 §:n 3 momentti, 29 §, 30 
§:n 1 momentti, 32, 34, 39 ja 40 §, 41 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 42, 44, 
46, 47, 49 ja 50 §, 52 §:n 4 momentti, 54 ja 64 §, 65 §:n 2—4 momentti, 66 ja 67 §, 68 §:n 2 ja 
3 momentti, 70 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 73 §:n 2 momentti sekä 75, 
77 ja 84 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 16, 44 ja 49 § osaksi mainitussa laissa 80/1999, 40 §, 41 §:n 2 
momentti ja 84 § viimeksi mainitussa laissa, 66 § osaksi laissa 612/1997, 68 §:n 2 ja 3 mo-
mentti viimeksi mainitussa laissa ja 77 § osaksi laissa 580/1998, sekä  

lisätään  lakiin uusi 34 a, 39 a, 40 a ja 40 b § seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
7 § 

Edustuston perustamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliiket-
tä Suomessa sijoittautumisoikeuden perus-
teella, on sosiaali- ja terveysministeriön 
saatava vakuutusyhtiön kotivaltion vakuu-
tustarkastuksesta vastaavalta viranomaiselta 
ilmoitus, jossa on riittävät tiedot perustetta-
vaksi aiotun edustuston liiketoiminnasta, 
hallinnosta ja pääasiamiehestä. Vakuutus-
toiminnan harjoittamisena sijoittautumisoi-
keuden perusteella pidetään edustuston pe-
rustamista Suomeen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
7 § 

Edustuston perustamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliiket-
tä Suomessa sijoittautumisoikeuden perus-
teella, Vakuutusvalvontaviraston on saatava 
vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutustarkas-
tuksesta vastaavalta viranomaiselta ilmoi-
tus, jossa on riittävät tiedot perustettavaksi 
aiotun edustuston liiketoiminnasta, hallin-
nosta ja pääasiamiehestä. Vakuutustoimin-
nan harjoittamisena sijoittautumisoikeuden 
perusteella pidetään edustuston perustamis-
ta Suomeen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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8 § 

Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus 

Sosiaali- ja terveysministeriön on ilmoi-
tettava kahden kuukauden kuluessa 7 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 
kyseiselle viranomaiselle ne yleisen edun 
vaatimat ehdot, joita noudattaen vakuutus-
liikettä on Suomessa harjoitettava.  
 

8 § 

������������	
��������	
 vastaus 

Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava 
kahden kuukauden kuluessa 7 §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen vastaanottamisesta kysei-
selle viranomaiselle ne yleisen edun vaati-
mat ehdot, joita noudattaen vakuutusliikettä 
on Suomessa harjoitettava.  
 

 
9 § 

Edustuston toiminnan aloittaminen 

Edustusto voi aloittaa vakuutusliikkeen 
harjoittamisen Suomessa, kun ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö on saanut kotivaltionsa 
vakuutustarkastuksesta vastaavalta viran-
omaiselta tiedon 8 §:ssä tarkoitetuista eh-
doista, kuitenkin viimeistään kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kotivaltion va-
kuutustarkastuksesta vastaava viranomainen 
ilmoitti vakuutusyhtiölle edustuston perus-
tamista koskevien tietojen lähettämisestä 
sosiaali- ja terveysministeriölle.  
 

9 § 

Edustuston toiminnan aloittaminen 

Edustusto voi aloittaa vakuutusliikkeen 
harjoittamisen Suomessa, kun ulkomainen 
ETA-vakuutusyhtiö on saanut kotivaltionsa 
vakuutustarkastuksesta vastaavalta viran-
omaiselta tiedon 8 §:ssä tarkoitetuista eh-
doista, kuitenkin viimeistään kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun kotivaltion va-
kuutustarkastuksesta vastaava viranomainen 
ilmoitti vakuutusyhtiölle edustuston perus-
tamista koskevien tietojen lähettämisestä 
Vakuutusvalvontavirastolle.  
 

 
10 § 

Vapaan tarjonnan aloittamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliiket-
tä Suomessa palvelujen vapaan tarjonnan 
perusteella, on sosiaali- ja terveysministeri-
ön saatava ilmoitus vakuutusyhtiön kotival-
tion vakuutustarkastuksesta vastaavalta vi-
ranomaiselta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Vapaan tarjonnan aloittamisilmoitus 

Ennen kuin ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliiket-
tä Suomessa palvelujen vapaan tarjonnan 
perusteella, Vakuutusvalvontaviraston on 
saatava ilmoitus vakuutusyhtiön kotivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalta viran-
omaiselta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Vapaan tarjonnan aloittaminen 

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi 
aloittaa vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-
nan Suomessa saatuaan kotivaltionsa va-
kuutustarkastuksesta vastaavalta viranomai-

11 § 

Vapaan tarjonnan aloittaminen 

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi 
aloittaa vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-
nan Suomessa saatuaan kotivaltionsa va-
kuutustarkastuksesta vastaavalta viranomai-



 HE 7/2002 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

23

selta tiedon siitä, että viranomainen on lä-
hettänyt vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-
nan aloittamisilmoituksen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle.  
 

selta tiedon siitä, että viranomainen on lä-
hettänyt vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-
nan aloittamisilmoituksen Vakuutusvalvon-
tavirastolle.  
 

 
12 § 

Tietojen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava 

edustuston perustamisilmoitukseen sisälty-
vien tietojen muutoksista sosiaali- ja terve-
ysministeriölle vähintään kuukautta ennen 
aiotun muutoksen tekemistä. 
 

12 § 

Tietojen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava 

edustuston perustamisilmoitukseen sisälty-
vien tietojen muutoksista Vakuutusvalvon-
tavirastolle vähintään kuukautta ennen aio-
tun muutoksen tekemistä. 
 

 
13 § 

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset 

Jos ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle 
sen kotivaltiossa myönnetty toimilupa pe-
ruutetaan, vakuutusyhtiön on viipymättä 
ilmoitettava asiasta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö voi 
antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten yh-
tiön toiminta Suomessa on tällöin lopetetta-
va. Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö ei voi 
toimiluvan peruuttamisen jälkeen antaa 
Suomessa uusia vakuutuksia.  
 

13 § 

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset 

Jos ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle 
sen kotivaltiossa myönnetty toimilupa pe-
ruutetaan, vakuutusyhtiön on viipymättä 
ilmoitettava asiasta Vakuutusvalvontaviras-
tolle. Virasto voi antaa tarkempia määräyk-
siä siitä, miten yhtiön toiminta Suomessa on 
tällöin lopetettava. Ulkomainen ETA-
vakuutusyhtiö ei voi toimiluvan peruuttami-
sen jälkeen antaa Suomessa uusia vakuu-
tuksia.  
 

 
15 § 

Kotivaltion viranomaisen toimivalta Suo-
messa 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotival-
tion vakuutustarkastuksesta vastaavalla vi-
ranomaisella on oikeus tarkastaa Suomessa 
sijaitsevan ulkomaisen ETA-
vakuutusyhtiön edustuston toimintaa joko 
itse tai edustajansa välityksellä sen ilmoitet-
tua asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
osallistua tarkastukseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriö voi ulko-
maisen ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavan viran-
omaisen pyynnöstä ottaa haltuunsa yhtiön 

15 § 

Kotivaltion viranomaisen toimivalta Suo-
messa 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotival-
tion vakuutustarkastuksesta vastaavalla vi-
ranomaisella on oikeus tarkastaa Suomessa 
sijaitsevan ulkomaisen ETA-
vakuutusyhtiön edustuston toimintaa joko 
itse tai edustajansa välityksellä sen ilmoitet-
tua asiasta Vakuutusvalvontavirastolle. Vi-
rastolla on oikeus osallistua tarkastukseen.  

Vakuutusvalvontavirasto voi ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutus-
tarkastuksesta vastaavan viranomaisen 
pyynnöstä ottaa haltuunsa yhtiön hallinnas-
sa Suomessa olevaa omaisuutta taikka kiel-
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hallinnassa Suomessa olevaa omaisuutta 
taikka kieltää yhtiötä luovuttamasta tai 
panttaamasta tällaista omaisuutta, jos va-
kuutusyhtiö ei kotivaltion valvontaviran-
omaisen mukaan täytä kyseisessä valtiossa 
vakuutustekniselle vastuuvelalle tai vakava-
raisuudelle asetettuja vaatimuksia.  
 

tää yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta 
tällaista omaisuutta, jos vakuutusyhtiö ei 
kotivaltion valvontaviranomaisen mukaan 
täytä kyseisessä valtiossa vakuutusteknisel-
le vastuuvelalle tai vakavaraisuudelle ase-
tettuja vaatimuksia.  
 

 
16 § 

Asianomaisen ministeriön ja Vakuutusval-
vontaviraston oikeus saada tietoja ja tar-

kastusoikeus 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön on an-
nettava asianomaiselle ministeriölle ja Va-
kuutusvalvontavirastolle niiden määräämäs-
sä kohtuullisessa ajassa yhtiöstä ja toimin-
nastaan Suomessa tietoja, jotka ovat tarpeen 
tässä laissa säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus 
tarkastaa ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston liikettä ja muuta 
toimintaa. Ministeriöllä on oikeus suorittaa 
tarkastuksia edustuston tiloissa.  

Jos erityistä syytä on, voi ministeriö ottaa 
haltuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. 
Yhtiön pyynnöstä on niistä annettava yhti-
ölle jäljennös maksutta.  
 

16 § 

	������������������ministeriön ja Vakuutus-
valvontaviraston oikeus saada tietoja ja 

tarkastusoikeus 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön on an-
nettava sosiaali- ja terveysministeriölle se-
kä Vakuutusvalvontavirastolle niiden mää-
räämässä kohtuullisessa ajassa yhtiöstä ja 
toiminnastaan Suomessa tietoja, jotka ovat 
tarpeen tässä laissa säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi. 

Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus tar-
kastaa ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston liikettä ja muuta toi-
mintaa. Virastolla on oikeus suorittaa tar-
kastuksia edustuston tiloissa.  

Jos erityistä syytä on, Vakuutusvalvonta-
virasto voi ottaa haltuunsa tarkastuksen 
alaisia asiakirjoja. Yhtiön pyynnöstä niistä 
on annettava yhtiölle jäljennös maksutta.  

 
 

17 § 

Pakkokeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 1 momentissa tarkoitettua kehotusta 

tai kieltoa ei noudateta, sosiaali- ja terve-
ysministeriön on ilmoitettava asiasta ulko-
maisen ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalle viran-
omaiselle.  

Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön ko-
tivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavan 
viranomaisen toimenpiteet osoittautuvat 
riittämättömiksi ja yhtiö edelleen jatkaa 
virheellistä menettelyään, sosiaali- ja terve-
ysministeriö voi, ilmoitettuaan asiasta yhti-
ön kotivaltion vakuutustarkastuksesta vas-
taavalle viranomaiselle, asettaa uhkasakon 

17 § 

Pakkokeinot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 1 momentissa tarkoitettua kehotusta 

tai kieltoa ei noudateta, Vakuutusvalvonta-
viraston on ilmoitettava asiasta ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutus-
tarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle.  

 
Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön ko-

tivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavan 
viranomaisen toimenpiteet osoittautuvat 
riittämättömiksi ja yhtiö jatkaa virheellistä 
menettelyään, Vakuutusvalvontavirasto voi 
ilmoitettuaan asiasta yhtiön kotivaltion va-
kuutustarkastuksesta vastaavalle viranomai-
selle asettaa uhkasakon antamansa kehotuk-
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antamansa kehotuksen tai kiellon tehosta-
miseksi, ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa 
Suomessa olevaa omaisuutta tai kieltää yh-
tiötä antamasta Suomessa uusia vakuutuk-
sia, kunnes asia on korjattu. Uhkasakon 
tuomitsee maksettavaksi Uudenmaan lää-
ninhallitus. 

 
      
 
Mikäli ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 

toiminta vaarantaa vakuutetut edut, ministe-
riö voi ryhtyä 3 momentissa mainittuihin 
toimenpiteisiin noudattamatta 1 ja 2 mo-
mentissa säädettyä menettelyä ja ilmoitta-
matta asiasta etukäteen yhtiön kotivaltion 
vakuutustarkastuksesta vastaavalle viran-
omaiselle.  
 

sen tai kiellon noudattamisen tehostamisek-
si, ottaa haltuunsa yhtiön hallinnassa Suo-
messa olevaa omaisuutta tai kieltää yhtiötä 
antamasta Suomessa uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu. Uhkasakon tuomit-
see maksettavaksi ulkomaisen ETA-
vakuutusyhtiön edustuston sijaintipaikan 
lääninhallitus tai, jollei yhtiöllä ole 
edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen 
lääninhallitus.     

Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
toiminta vaarantaa vakuutetut edut, Vakuu-
tusvalvontavirasto voi ryhtyä 3 momentissa 
mainittuihin toimenpiteisiin noudattamatta 
1 ja 2 momentissa säädettyä menettelyä ja 
ilmoittamatta asiasta etukäteen yhtiön koti-
valtion vakuutustarkastuksesta vastaavalle 
viranomaiselle.  
 

 
18 § 

Oikeus harjoittaa vakuutusliikettä Suomes-
sa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomessa tapahtuvaa toimintaansa varten 

yhtiön on perustettava tänne edustusto, jota 
johtaa sosiaali- ja terveysministeriön hy-
väksymä pääasiamies.  
 

18 § 

Oikeus harjoittaa vakuutusliikettä Suomes-
sa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomessa tapahtuvaa toimintaansa varten 

yhtiön on perustettava tänne edustusto, jota 
johtaa Vakuutusvalvontaviraston hyväksy-
mä pääasiamies.  
 

 
22 § 

Toiminnan aloittaminen 

Toiminnan aloittamisesta ja edustuston 
osoitteesta on pääasiamiehen viipymättä il-
moitettava sosiaali- ja terveysministeriölle.  
 

22 § 

Toiminnan aloittaminen 

Pääasiamiehen on viipymättä ilmoitettava 
Vakuutusvalvontavirastolle toiminnan aloit-
tamisesta ja edustuston osoitteesta.  

 
 

25 § 

Pääasiamiehen hyväksymistä koskeva ha-
kemus 

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy 
kolmannen maan vakuutusyhtiön hakemuk-
sesta tämän valtuuttaman pääasiamiehen. 
Hakemukseen on liitettävä pääasiamiehelle 
annettu valtakirja ja selvitys siitä, että pää-
asiamies täyttää 24 §:ssä säädetyt vaati-

25 § 

Pääasiamiehen hyväksymistä koskeva ha-
kemus 

Vakuutusvalvontavirasto hyväksyy kol-
mannen maan vakuutusyhtiön hakemukses-
ta tämän valtuuttaman pääasiamiehen. Ha-
kemukseen on liitettävä pääasiamiehelle 
annettu valtakirja ja selvitys siitä, että pää-
asiamies täyttää 24 §:ssä säädetyt vaati-



 HE 7/2002 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

26

mukset.  
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit-

taessa tarkempia määräyksiä pääasiamiehel-
le annettavasta valtakirjasta ja 1 momentis-
sa tarkoitetusta selvityksestä.  
 

mukset.  
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarvittaes-

sa tarkempia määräyksiä pääasiamiehelle 
annettavasta valtakirjasta ja 1 momentissa 
tarkoitetusta selvityksestä.  
 

 
27 § 

Väliaikainen pääasiamies 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä ei 
ole Suomessa 24 §:ssä säädetyt vaatimukset 
täyttävää pääasiamiestä tai tämän sijaista, 
sosiaali- ja terveysministeriön on määrättä-
vä väliaikainen pääasiamies hoitamaan pää-
asiamiehen tehtävää, kunnes yhtiö on val-
tuuttanut uuden pääasiamiehen, jonka mi-
nisteriö on hyväksynyt, tai pääasiamiestä 
koskeva este on lakannut. Väliaikaiselle 
pääasiamiehelle on yhtiön suoritettava mi-
nisteriön hyväksymä palkkio.  
 

27 § 

Väliaikainen pääasiamies 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä ei 
ole Suomessa 24 §:ssä säädetyt vaatimukset 
täyttävää pääasiamiestä tai tämän sijaista, 
Vakuutusvalvontaviraston on määrättävä 
väliaikainen pääasiamies hoitamaan pää-
asiamiehen tehtävää, kunnes yhtiö on val-
tuuttanut uuden pääasiamiehen, jonka viras-
to on hyväksynyt, tai pääasiamiestä koskeva 
este on lakannut. Yhtiön on suoritettava vä-
liaikaiselle pääasiamiehelle palkkio, jonka 
määrän virasto päättää. 
 

 
28 § 

Edustuston peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 

sosiaali- ja terveysministeriö voi hakemuk-
sesta liikkeen laajuuden ja laadun huomi-
oon ottaen hyväksyä 1 momentissa säädet-
tyä pienemmän peruspääoman, jonka tulee 
kuitenkin olla vähintään puolet siinä sääde-
tystä määrästä. Ministeriö voi peruuttaa täs-
sä tarkoitetun hyväksymisensä tai muuttaa 
sitä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Edustuston peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhtiön toimittua Suomessa kolme vuotta 

Vakuutusvalvontavirasto voi hakemuksesta 
liikkeen laajuuden ja laadun huomioon ot-
taen hyväksyä 1 momentissa säädettyä pie-
nemmän peruspääoman, jonka tulee kuiten-
kin olla vähintään puolet siinä säädetystä 
määrästä. Virasto voi peruuttaa tässä tarkoi-
tetun hyväksymisensä tai muuttaa sitä.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

29 § 

Vakuus 

Edustuston peruspääomasta vähintään 
puolet on asetettava sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hyväksymään suomalaiseen talle-
tuspankkiin tai Suomeen sijoittautuneen ul-
komaisen luottolaitoksen sivukonttoriin mi-
nisteriön määräämin ehdoin vakuudeksi. 

29 § 

Vakuus 

Edustuston peruspääomasta vähintään 
puolet on asetettava Vakuutusvalvontaviras-
ton hyväksymään suomalaiseen talletus-
pankkiin tai Suomeen sijoittautuneen ulko-
maisen luottolaitoksen sivukonttoriin va-
kuudeksi viraston määräämin ehdoin. 
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Toiminnan aikana vakuuden arvon on kui-
tenkin aina oltava vähintään 30 §:n 2 tai 3 
momentissa tarkoitetun toimintapääoman 
vähimmäismäärän suuruinen. 

Vakuuden on oltava sellaisia arvopaperei-
ta tai sitoumuksia, jotka ministeriö on va-
kuudeksi hyväksynyt. Kolmannen maan va-
kuutusyhtiö voi ministeriön määräämällä 
tavalla vaihtaa niitä tai saada niitä takaisin. 
Yhtiön on huolehdittava, ettei vakuuden ar-
vo alita 1 ja 2 momentissa säädettyä vä-
himmäismäärää.  

 
Vakuutena olevia varoja saadaan käyttää 

ainoastaan sellaisten vakuutussopimuksiin 
perustuvien velkojen maksamiseen, jotka 
koskevat yhtiön Suomessa harjoittamaa en-
sivakuutusliikettä.  

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä muiden peruspääomaa vastaa-
vien varojen kuin vakuuden sijoittamisesta. 

 
 

Toiminnan aikana vakuuden arvon on ai-
na oltava vähintään 30 §:n 2 tai 3 momen-
tissa tarkoitetun toimintapääoman vähim-
mäismäärän suuruinen. 

Vakuuden on oltava vastuuvelan katteeksi 
kelpaavia ja Vakuutusvalvontaviraston an-
tamien tarkempien määräysten mukaisia 
arvopapereita tai sitoumuksia. Kolmannen 
maan vakuutusyhtiö voi viraston määrää-
mällä tavalla vaihtaa niitä tai saada niitä ta-
kaisin. Yhtiön on huolehdittava, ettei va-
kuuden arvo alita 1 ja 2 momentissa säädet-
tyä vähimmäismäärää.  

Vakuutena olevia varoja saadaan käyttää 
ainoastaan sellaisten vakuutussopimuksiin 
perustuvien velkojen maksamiseen, jotka 
koskevat yhtiön Suomessa harjoittamaa en-
sivakuutusliikettä.  
 

 
30 § 

Edustuston toimintapääoma 

Edustuston toimintapääomalla tarkoite-
taan sitä määrää, jolla kolmannen maan va-
kuutusyhtiön Suomessa harjoittamaa ensi-
vakuutusliikettä koskevien varojen on kat-
sottava ylittävän edustuston velat ja muut 
niihin rinnastettavat sitoumukset. Varat, ve-
lat ja sitoumukset on arvioitava niiden 
luonne huomioon ottaen sosiaali- ja terve-
ysministeriön määräämien perusteiden mu-
kaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Edustuston toimintapääoma 

Edustuston toimintapääomalla tarkoite-
taan sitä määrää, jolla edustuston varojen 
on katsottava ylittävän edustuston velat ja 
muut niihin rinnastettavat sitoumukset. 
Edustuston toimintapääomasta on muutoin 
soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyh-
tiölaissa säädetään vakuutusyhtiön toimin-
tapääomasta. Vakuutusvalvontavirasto an-
taa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 
edustuston toimintapääoman laskemisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
32 § 

Lupa poiketa pääomavaatimuksista 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on 
toimilupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
muussa valtiossa, sosiaali- ja terveysminis-
teriö voi yhtiön hakemuksesta myöntää yh-
tiölle luvan poiketa 28—31 §:ssä säädetyis-
tä vaatimuksista, jos yhtiön koko Euroopan 

32 § 

Lupa poiketa pääomavaatimuksista 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiöllä on 
toimilupa vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
muussa valtiossa, Vakuutusvalvontavirasto 
voi yhtiön hakemuksesta myöntää yhtiölle 
luvan poiketa 28—31 §:ssä säädetyistä vaa-
timuksista, jos yhtiön koko Euroopan talo-
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talousalueella harjoittaman ensivakuutus-
liikkeen vakavaraisuuden valvonnasta vas-
taa Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
muun valtion vakuutustoimintaa valvova vi-
ranomainen.  
 

usalueella harjoittaman ensivakuutusliik-
keen vakavaraisuuden valvonnasta vastaa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan muun 
valtion vakuutustoimintaa valvova viran-
omainen.  
 

 
34 § 

Vastuuvelka on katettava siten kuin va-
kuutusyhtiölain 10 luvun 3 ja 3 a §:ssä sää-
detään.  
 

Vastuuvelan kattamiseen ei saa käyttää 29 
§:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Katteeseen kuuluvat varat on säilytettävä 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämällä 
tavalla. 

34 § 
Vastuuvelka on katettava siten kuin va-

kuutusyhtiölain 10 luvun 3 ja 3 a §:ssä sää-
detään. Katteeseen kuuluvien varojen on 
kuitenkin sijaittava Suomessa. 

Vastuuvelan kattamiseen ei saa käyttää 29 
§:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Katteeseen kuuluvat varat on säilytettävä 
Vakuutusvalvontaviraston määräämällä ta-
valla. 

 
 34  a § 

Sijoitussuunnitelma 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön pää-
asiamiehen on laadittava suunnitelma edus-
tuston varojen sijoittamisesta (���	�����
���

������).         

Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset sijoitussuunnitelman laati-
misesta. 
 

 
39 § 

Ministeriölle toimitettavat selvitykset 

 
Kolmannen maan vakuutusyhtiön on vuo-

sittain laadittava sosiaali- ja terveysministe-
riön vahvistaman kaavan mukainen kerto-
mus edustuston toiminnasta ja tilasta sekä 
ministeriön antamien määräysten mukainen 
selostus vastuuvelan laskemisesta ja, mil-
loin kysymys on henkivakuutusyhtiöstä, 
tutkimus vakuutusliikkeestä. Kertomukseen 
on liitettävä todistus siitä, että peruspää-
omaa vastaavat varat, asetettu vakuus ja 
vastuuvelan kate vastaavat 28, 29 ja 34 
§:ssä säädettyjä vaatimuksia. Pääasiamie-
hen tulee toimittaa tässä tarkoitetut asiakir-
jat virastolle sen määräämässä ajassa 

39 § 

������������	
��������	��� toimitettavat 
selvitykset 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön on vuo-
sittain laadittava Vakuutusvalvontaviraston 
vahvistaman kaavan mukainen kertomus 
edustuston toiminnasta ja tilasta sekä viras-
ton antamien määräysten mukainen selostus 
vastuuvelan laskemisesta ja, jos kysymys 
on henkivakuutusyhtiöstä, tutkimus vakuu-
tusliikkeestä. Kertomukseen on liitettävä 
todistus siitä, että peruspääomaa vastaavat 
varat, asetettu vakuus ja vastuuvelan kate 
vastaavat 28, 29 ja 34 §:ssä säädettyjä vaa-
timuksia. Pääasiamiehen tulee toimittaa täs-
sä tarkoitetut asiakirjat virastolle sen mää-
räämässä ajassa.  
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 39 a § 

Tilintarkastus 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön 
edustustolla on oltava vähintään yksi 
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. 
Tilintarkastajana ja varatilintarkastajana 
saa olla vain tilintarkastuslain (936/1994) 2 
§:n 2 kohdassa tarkoitettu hyväksytty 
tilintarkastaja. Vähintään yhden  
tilintarkastajan ja yhden 
varatilintarkastajan   on  kuitenkin oltava 
Keskuskauppakamarin  hyväksymä  
tilintarkastaja   tai   tilintarkastusyhteisö.  

Vakuutusvalvontaviraston on määrättävä 
edustustolle tilintarkastaja, jos: 

1) hyväksyttyä tilintarkastajaa tai varati-
lintarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai 
tilintarkastuslain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole tilintarkastus-
lain 10 §:ssä tarkoitettua kelpoisuutta; 
taikka  

3) tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 
23 tai 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippu-
maton.  

Tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoit-
taa Vakuutusvalvontavirastolle vakuutusyh-
tiötä koskevista seikoista ja päätöksistä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä vakuutusyh-
tiölain 9 luvun 3 a §:ssä säädetään. 

Edustuston tilintarkastuksesta on muutoin 
soveltuvin osin voimassa, mitä tilintarkas-
tuslaissa säädetään. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjei-
ta edustuston tilintarkastuksen suorittami-
sesta. 

 
40 § 

Edustuston tilinpäätös 

Edustuston on laadittava kultakin tilikau-
delta tuloslaskelman, taseen, niiden liitteet 
ja toimintakertomuksen käsittävä tilinpää-
tös, joka on tarkastettava asianomaisen mi-
nisteriön määräämällä tavalla. Ministeriö 
antaa vakuutustoiminnan erityisluonteesta 
johtuvat määräykset edustuston tuloslas-
kelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskel-
man ja taseen liitetiedoissa ja toimintaker-
tomuksessa ilmoitettavista tiedoista. 

40 § 

Edustuston tilinpäätös 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön 
edustuston kirjanpidossa ja tilinpäätöksen 
laatimisessa noudatetaan kirjanpitolakia 
(1336/1997), jollei tämän lain kirjanpitoa 
ja tilinpäätöstä koskevista säännöksistä 
muuta johdu, sekä kirjanpitoasetusta 
(1339/1997), jollei tämän lain kirjanpitoa 
ja tilinpäätöstä koskevista säännöksistä 
taikka 40 a tai 40 b §:n nojalla annetusta  
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 
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Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tar-
kemmat määräykset edustuston tilinpäätök-
sen laatimisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita 
ja lausuntoja tämän pykälän, asianomaisen 
ministeriön 2 momentissa tarkoitettujen 
määräysten, osakeyhtiölain tilinpäätöstä 
koskevien säännösten sekä kirjanpitolain 
(1336/1997) ja –asetuksen (1339/1997) so-
veltamisesta edustustoon. 

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-
tiön hakemuksesta erityisestä syystä määrä-
ajaksi myöntää luvan poiketa 4 momentissa 
tarkoitetuista säännöksistä ja määräyksistä, 
jos poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän 
kuvan saamiseksi edustuston toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos täs-
sä pykälässä tarkoitettu määräys, ohje, lau-
sunto tai lupa on kirjanpitolain tai –
asetuksen taikka osakeyhtiölain tilinpäätös-
tä koskevien säännösten yleisen soveltami-
sen kannalta merkittävä, ministeriön tai Va-
kuutusvalvontaviraston on ennen määräyk-
sen, ohjeen, lausunnon tai luvan antamista 
pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan lau-
sunto. 

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä 
syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia tilinpäätöksen laati-
misajasta sekä tuloslaskelman ja taseen laa-
timisessa noudatettavista kaavoista, liitetie-
doista, toimintakertomuksen tarkemmasta 
sisällöstä, tase-erittelyistä ja liitetietojen 
erittelyistä. 

tai mainittujen pykälien nojalla annetuista 
Vakuutusvalvontaviraston määräyksistä 
muuta johdu.  

Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 3—5 mo-
menttia, 2 §:n 2 momenttia, 9 §:n 1—4 mo-
menttia, 11 §:ää ja 13 §:n 1 momenttia, 4 
luvun 1, 3 ja 4 §:ää, 5 §:n 3—5 momenttia 
ja 7 §:ää, 5 luvun 2 §:ää, 3 §:n 2 moment-
tia, 4 §:ää, 12 §:n 2 momenttia, 13, 16, 17 
ja 20 §:ää sekä 6 ja 7 lukua ei sovelleta 
edustuston tilinpäätöksen laatimiseen.  

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 
edustuston tilinpäätökseen sovelletaan so-
veltuvin osin vakuutusyhtiölain 10 luvun 4, 
4 a—4 e ja 10 §:n säännöksiä sekä osake-
yhtiölain (734/1978) 11 luvun 6 a §:n, 9 §:n 
2 ja 6 momentin ja 9 a §:n säännöksiä. Mitä 
mainituissa lainkohdissa säädetään osak-
keista ja osakepääomasta, koskee soveltu-
vin osin takuuosuuksia ja takuupääomaa 
sekä muita yhtiöosuuksia ja niistä muodos-
tuvaa peruspääomaa. 

 

 
 40 a § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön 
edustuston tilinpäätökseen kuuluvien 
asiakirjojen on oltava selkeitä, ja 
tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen 
kokonaisuus. Tilinpäätöstä varmentamaan 
on laadittava tase-erittelyt ja liitetietojen 
erittelyt, joista annetaan tarkemmat 
säännökset sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. Vakuutusvalvontavirasto voi 
antaa tarkempia määräyksiä erittelyistä. 

Tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden pää-
tymisestä. 

Edustuston on ilmoitettava tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus Patentti- ja rekiste-
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rihallitukselle rekisteröitäviksi kuuden kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan vakuutustoiminnan erityisluon-
teesta johtuvat säännökset kolmannen maan 
vakuutusyhtiön edustuston tuloslaskelman 
ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman ja 
taseen liitetiedoista ja toimintakertomuk-
sessa ilmoitettavista tiedoista. 

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-
toiminnan erityisluonteesta johtuvat tar-
kemmat määräykset edustuston tilinpäätök-
sen laatimisesta. 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjei-
ta ja lausuntoja kirjanpitoa ja tilinpäätöstä 
koskevien tämän lain säännösten, sosiaali- 
ja terveysministeriön 1 momentissa tarkoi-
tetun asetuksen sekä kirjanpitolain ja kir-
janpitoasetuksen soveltamisesta edustus-
toon. 

Vakuutusvalvontavirasto voi edustuston 
hakemuksesta erityisestä syystä määräajak-
si myöntää luvan poiketa 3 momentissa tar-
koitetuista säännöksistä ja määräyksistä, 
jos poikkeaminen on tarpeen oikean ja riit-
tävän kuvan saamiseksi edustuston toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu asetus, 
määräys, ohje, lausunto tai lupa on kirjan-
pitolain tai kirjanpitoasetuksen yleisen so-
veltamisen kannalta merkittävä, ministeriön 
tai Vakuutusvalvontaviraston on ennen ase-
tuksen, määräyksen, ohjeen, lausunnon tai 
luvan antamista pyydettävä siitä kirjanpito-
lautakunnan lausunto. 

Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä 
syystä määräajaksi myöntää yksittäistapa-
uksissa poikkeuksia 40 a §:n 2 momentista, 
tuloslaskelman ja taseen laatimisessa nou-
datettavista kaavoista, liitetiedoista ja toi-
mintakertomuksen tarkemmasta sisällöstä 
sekä kirjanpitolain 3 luvun 6 §:stä. 
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41 § 

Pääasiamiehen toimittamat selvitykset 

Pääasiamiehen on viipymättä toimitettava 
sosiaali- ja terveysministeriölle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pääasiamiehen on annettava asianomai-
selle ministeriölle ja Vakuutusvalvontavi-
rastolle niiden määräämässä kohtuullisessa 
ajassa yhtiöstä ja sen toiminnasta Suomessa 
muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja 
tietoja, jotka ovat tarpeen tässä laissa sää-
dettyjen tehtävien suorittamiseksi. 

41 § 

Pääasiamiehen toimittamat selvitykset 

Pääasiamiehen on viipymättä toimitettava 
Vakuutusvalvontavirastolle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Pääasiamiehen on annettava sosiaali- ja 
terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavi-
rastolle niiden määräämässä kohtuullisessa 
ajassa yhtiöstä ja sen toiminnasta Suomessa 
muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja 
tietoja, jotka ovat tarpeen tässä laissa sää-
dettyjen tehtävien suorittamiseksi. 
 

 
 

42 § 

Pääasiamiehelle asetettava uhkasakko 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi sakon 
uhalla velvoittaa pääasiamiehen toimitta-
maan ministeriölle 22 ja 39—41 §:ssä tar-
koitetut asiakirjat, selvitykset ja tiedot. 

 
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Uu-

denmaan lääninhallitus. 
 

42 § 

Pääasiamiehelle asetettava uhkasakko 

Vakuutusvalvontavirasto voi velvoittaa 
pääasiamiehen toimittamaan virastolle 22 ja 
39—41 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot. 
Virasto voi asettaa uhkasakon velvoitteen 
noudattamisen tehostamiseksi. 

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi kol-
mannen maan vakuutusyhtiön edustuston si-
jaintipaikan lääninhallitus tai, jollei yhtiöl-
lä ole edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen 
lääninhallitus. 
 

 
44 § 

Pakkokeinot 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa kol-
mannen maan vakuutusyhtiölle huomautuk-
sen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian mää-
räajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta asian-
omaisen ministeriön tai Vakuutusvalvonta-
viraston virheellisenä pitämää menettelyä, 
jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, toimilu-
paansa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä taikka 
ministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston 
tämän lain nojalla antamia määräyksiä, jos 
yhtiö on käyttänyt hyvän vakuutustavan 
vastaisia menettelytapoja taikka jos yhtiön 
toiminnassa on ilmennyt väärinkäytöksiä. 

 
 

44 § 

Pakkokeinot 

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa kol-
mannen maan vakuutusyhtiölle huomautuk-
sen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian mää-
räajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta sosi-
aali- ja terveysministeriön tai Vakuutusval-
vontaviraston virheellisenä pitämää menet-
telyä, jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, 
toimilupaansa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä, 
tämän lain nojalla annettua säännöstä tai 
määräystä taikka sosiaali- ja terveysminis-
teriön tai Vakuutusvalvontaviraston tämän 
lain nojalla antamaa päätöstä, jos yhtiö on 
käyttänyt hyvän vakuutustavan vastaisia 
menettelytapoja taikka jos yhtiön toimin-
nassa on ilmennyt väärinkäytöksiä. 
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Edellä tässä pykälässä mainitun kehotuk-
sen tai kiellon tehosteeksi ministeriö voi 
asettaa uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee 
maksettavaksi Uudenmaan lääninhallitus. 

 
 
 
 
Jollei tässä pykälässä tarkoitettua 

kehotusta tai kieltoa noudateta, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi kieltää kolmannen 
maan vakuutusyhtiötä antamasta uusia 
vakuutuksia, kunnes asia on korjattu. 

Vakuutusvalvontavirasto voi asettaa uh-
kasakon 1 momentissa tarkoitetun kehotuk-
sen tai kiellon noudattamisen tehosteeksi. 
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi kol-
mannen maan vakuutusyhtiön edustuston si-
jaintipaikan lääninhallitus tai, jollei yhtiöl-
lä ole edustustoa Suomessa, Etelä-Suomen 
lääninhallitus. 

Jollei 1 momentissa tarkoitettua kehotusta 
tai kieltoa noudateta, Vakuutusvalvontavi-
rasto voi kieltää kolmannen maan vakuu-
tusyhtiötä antamasta uusia vakuutuksia, 
kunnes asia on korjattu. 

 
 

 
46 § 

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitus- 
suunnitelma 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen toimintapääoman vähimmäismäärä, yh-
tiön on viipymättä toimitettava sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi edustus-
ton taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä, yhtiön on viipymättä toi-
mitettava sosiaali- ja terveysministeriön hy-
väksyttäväksi edustuston lyhyen aikavälin 
rahoitussuunnitelma.  
 

46 § 

Tervehdyttämissuunnitelma ja rahoitus- 
suunnitelma 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen toimintapääoman vähimmäismäärä, yh-
tiön on viipymättä toimitettava Vakuutus-
valvontaviraston hyväksyttäväksi edustus-
ton taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelma.  

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön 
Suomen edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä, yhtiön on viipymättä toi-
mitettava Vakuutusvalvontaviraston hyväk-
syttäväksi edustuston lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma.  
 

 
47 § 

Oikeus varojen haltuunottoon 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa 
haltuunsa kolmannen maan vakuutusyhtiön 
hallinnassa olevaa omaisuutta taikka kieltää 
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta täl-
laista omaisuutta, jos:  

1) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutet-
tu;  

2) vakuutusyhtiö ei täytä 34 §:n mukaisia 
vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia;  

3) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-

47 § 

Oikeus varojen haltuunottoon 

Vakuutusvalvontavirasto voi ottaa hal-
tuunsa kolmannen maan vakuutusyhtiön 
hallinnassa olevaa omaisuutta taikka kieltää 
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta täl-
laista omaisuutta, jos:  

1) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutet-
tu;  

2) vakuutusyhtiö ei täytä 34 §:n mukaisia 
vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia;  

3) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
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men edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä;  

4) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen toimintapääoman vähimmäismäärä ja 
ministeriöllä on aihetta olettaa edustuston 
taloudellisen tilan edelleen heikkenevän tai 
jos ministeriö katsoo edustuston olevan jou-
tumassa tällaiseen tilaan; sekä  

5) vakuutusyhtiö ei ole noudattanut 
ministeriön tämän lain nojalla antamaa 
kehotusta täydentää edustuston 
peruspääomaa vastaavia varoja tai 
asettamaansa vakuutta.   

men edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen takuumäärä;  

4) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pie-
nempi kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukai-
nen toimintapääoman vähimmäismäärä ja 
virastolla on aihetta olettaa edustuston ta-
loudellisen tilan edelleen heikkenevän taik-
ka virasto katsoo edustuston olevan joutu-
massa tällaiseen tilaan; sekä  

5) vakuutusyhtiö ei ole noudattanut viras-
ton tämän lain nojalla antamaa kehotusta 
täydentää edustuston peruspääomaa vastaa-
via varoja tai asettamaansa vakuutta.  
 

 
49 § 

Selvitysmiesten asettaminen 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön toi-
milupa on peruutettu tai muutoin lakannut, 
yhtiön on viipymättä asetettava pääasiamie-
hen tilalle selvitysmies huolehtimaan yhtiön 
täällä harjoittaman vakuutusliikkeen selvit-
tämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä 
on lisäksi oikeus määrätä yksi selvitysmies. 
Ministeriöllä on niin ikään oikeus, kunnes 
yhtiö on asettanut selvitysmiehen, määrätä 
väliaikainen selvitysmies. 

 
Selvitysmiehestä ja väliaikaisesta selvi-

tysmiehestä   on soveltuvin osin voimassa, 
mitä tässä   laissa säädetään pääasiamiehes-
tä ja väliaikaisesta pääasiamiehestä.  

Jos selvitysmiehet eivät ole yhden vuoden 
kuluessa toimiluvan lakkaamisesta aikaan-
saaneet suunnitelmaa vakuutuskannan luo-
vuttamisesta 66 §:n mukaisesti tai jollei va-
kuutusliikettä muutoin ole sanotussa ajassa 
selvitetty, Vakuutusvalvontavirasto voi 
määrätä ajankohdan, jolloin muut kuin lii-
kennevakuutuslain (279/1959), potilasva-
hinkolain (585/1986) ja tapaturmavakuutus-
lain (608/1948) mukaiset vakuutukset päät-
tyvät, sekä ajankohdan, jolloin mainittujen 
lakien mukaisten vakuutusten vakuutuskan-
ta ja sitä vastaava omaisuus siirretään eri-
tyisestä selvityspesästä liikennevakuutus-
keskuksen, potilasvakuutusyhdistyksen ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallin-

49 § 

Selvitysmiesten asettaminen 

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön toi-
milupa on peruutettu tai muutoin lakannut 
olemasta voimassa, yhtiön on viipymättä 
asetettava pääasiamiehen tilalle selvitys-
mies huolehtimaan  yhtiön Suomessa har-
joittaman vakuutusliikkeen selvittämisestä. 
Vakuutusvalvontavirastolla on lisäksi oike-
us määrätä yksi selvitysmies. Virastolla on 
niin ikään oikeus, kunnes yhtiö on asettanut 
selvitysmiehen, määrätä väliaikainen selvi-
tysmies. 

Selvitysmiehestä ja väliaikaisesta selvi-
tysmiehestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä tässä laissa säädetään pääasiamiehestä 
ja väliaikaisesta pääasiamiehestä.  

Jos selvitysmiehet eivät ole yhden vuoden 
kuluessa toimiluvan voimassaolon lakkaa-
misesta aikaansaaneet suunnitelmaa vakuu-
tuskannan luovuttamisesta 66 §:n mukaises-
ti tai jollei vakuutusliikettä muutoin ole 
mainitussa ajassa selvitetty, Vakuutusval-
vontavirasto voi määrätä ajankohdan, jol-
loin muut kuin liikennevakuutuslain 
(279/1959), potilasvahinkolain (585/1986) 
ja tapaturmavakuutuslain (608/1948) mu-
kaiset vakuutukset päättyvät, sekä ajankoh-
dan, jolloin mainittujen lakien mukaisten 
vakuutusten vakuutuskanta ja sitä vastaava 
omaisuus siirretään erityisestä selvitys-
pesästä Liikennevakuutuskeskuksen, Poti-
lasvakuutuskeskuksen ja Tapaturmavakuu-
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noitavaksi. Vakuutuskannan ja sitä vastaa-
van omaisuuden siirtämisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 9 §:ssä ja tämän lain 68 §:n 2 mo-
mentissa säädetään vakuutuskannan luovut-
tamisesta. Muutoin noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä vakuutusyhtiölain 15 luvun 14 
§:ssä säädetään. 

tuslaitosten liiton hallinnoitavaksi. Vakuu-
tuskannan ja sitä vastaavan omaisuuden 
siirtämisestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä ja 
tämän lain 68 §:n 2 momentissa säädetään 
vakuutuskannan luovuttamisesta. Muutoin 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä vakuu-
tusyhtiölain 15 luvun 14 §:ssä säädetään.  
 

 
50 § 

Selvitysmenettelyä koskeva kertomus 

Tehtävänsä suoritettuaan selvitysmiesten 
tulee viipymättä laatia selvitysmenettelyä 
koskeva kertomus ja toimittaa se sosiaali- ja 
terveysministeriölle.  
 

50 § 

Selvitysmenettelyä koskeva kertomus 

Tehtävänsä suoritettuaan selvitysmiesten 
tulee viipymättä laatia selvitysmenettelyä 
koskeva kertomus ja toimittaa se Vakuutus-
valvontavirastolle.  
 

 
52 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön omaisuu-
den luovuttaminen konkurssiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun yhtiön omaisuus on luovutettu kon-

kurssiin, tuomioistuimen tulee viipymättä 
ilmoittaa siitä ja paikalletulopäivästä sosiaa-
li- ja terveysministeriölle. Tuomioistuimen 
tulee niin ikään, jos ministeriö tekee siitä 
esityksen, määrätä valittujen lisäksi usko-
tuksi mieheksi ja toimitsijamieheksi minis-
teriön ehdottama henkilö. 

52 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön omaisuu-
den luovuttaminen konkurssiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun yhtiön omaisuus on luovutettu kon-

kurssiin, tuomioistuimen tulee viipymättä 
ilmoittaa siitä ja paikalletulopäivästä Va-
kuutusvalvontavirastolle. Tuomioistuimen 
tulee niin ikään, jos virasto tekee siitä esi-
tyksen, määrätä valittujen lisäksi uskotuksi 
mieheksi ja toimitsijamieheksi viraston eh-
dottama henkilö.  
 

 
 
 

54 § 

Erityinen selvityspesä 

Mitä 29 §:n 4 momentissa ja 53 §:ssä sää-
detään vakuutena olevien varojen käyttämi-
sestä ja etuoikeudesta luetteloituna katteena 
olevaan omaisuuteen, on noudatettava sen 
estämättä, että kolmannen maan vakuutus-
yhtiön omaisuus on luovutettu konkurssiin. 
Sosiaali- ja terveysministeriön on kuitenkin 
määrättävä vakuutena ja luetteloituna kat-
teena oleva omaisuus erotettavaksi kon-
kurssihallinnosta erityiseksi selvityspesäksi. 

54 § 

Erityinen selvityspesä 

Mitä 29 §:n 4 momentissa ja 53 §:ssä sää-
detään vakuutena olevien varojen käyttämi-
sestä ja etuoikeudesta luetteloituna katteena 
olevaan omaisuuteen, noudatetaan sen es-
tämättä, että kolmannen maan vakuutusyh-
tiön omaisuus on luovutettu konkurssiin. 
Vakuutusvalvontaviraston on kuitenkin 
määrättävä vakuutena ja luetteloituna kat-
teena oleva omaisuus erotettavaksi kon-
kurssihallinnosta erityiseksi selvityspesäksi. 
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Siihen on myös viipymättä siirrettävä niin 
suuri määrä yhtiön muuta omaisuutta, että 
erityisen selvityspesän omaisuus vastaa 33 
§:ssä tarkoitettua vastuuvelkaa ja arvioituja 
selvityskustannuksia.  

Ministeriön tulee samalla määrätä yksi tai 
useampi toimitusmies hoitamaan erityistä 
selvityspesää. Sen varoista suoritetaan toi-
mitusmiehille ministeriön hyväksymä palk-
kio. Toimitusmiehistä on soveltuvin osin 
voimassa, mitä tässä laissa säädetään selvi-
tysmiehistä.  

Kun erityisen selvityspesän selvitys on 
saatettu loppuun, jäljellä oleva omaisuus on 
luovutettava konkurssipesään. 
 

Siihen on myös viipymättä siirrettävä niin 
suuri määrä yhtiön muuta omaisuutta, että 
erityisen selvityspesän omaisuus vastaa 33 
§:ssä tarkoitettua vastuuvelkaa ja arvioituja 
selvityskustannuksia.  

Vakuutusvalvontaviraston tulee samalla 
määrätä yksi tai useampi toimitusmies hoi-
tamaan erityistä selvityspesää. Toimitus-
miehille suoritetaan pesän varoista palkkio, 
jonka määrän virasto päättää. Toimitus-
miehistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään selvitysmiehistä.  

Kun erityisen selvityspesän selvitys on 
saatettu loppuun, jäljellä oleva omaisuus 
luovutetaan konkurssipesään. 

 
 

10 luku 

Vakuutuskannan luovuttaminen 

64 § 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön oikeus kannan-
luovutukseen 

Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava 
yhtiö), joka harjoittaa tässä laissa tarkoitet-
tua vakuutusliikettä Suomessa, voi sosiaali- 
ja terveysministeriön suostumuksella luo-
vuttaa kyseiseen vakuutusliikkeeseen kuu-
luvien vakuutussopimusten vakuutuskannan 
suomalaiselle tai ulkomaiselle vakuutusyh-
tiölle (vastaanottava yhtiö) tässä luvussa 
säädetyissä tapauksissa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön on annet-
tava suostumuksensa vakuutuskannan luo-
vuttamiseen, jollei toimenpide loukkaa va-
kuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen kat-
sota vaarantavan vakuutustoiminnan tervet-
tä kehitystä ja jos vakuutuskannan luovut-
tamiselle tässä luvussa asetetut muut edelly-
tykset täyttyvät. Ministeriöllä on oikeus liit-
tää suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
ministeriö pitää tarpeellisina vakuutusten 
käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan 
terveen kehityksen turvaamiseksi.  
 

10 luku 

Vakuutuskannan luovuttaminen 

64 § 

Ulkomaisen vakuutusyhtiön oikeus kannan-
luovutukseen 

Ulkomainen vakuutusyhtiö (luovuttava 
yhtiö), joka harjoittaa tässä laissa tarkoitet-
tua vakuutusliikettä Suomessa, voi Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumuksella luovut-
taa kyseiseen vakuutusliikkeeseen kuuluvi-
en vakuutussopimusten vakuutuskannan 
suomalaiselle tai ulkomaiselle vakuutusyh-
tiölle (vastaanottava yhtiö) tässä luvussa 
säädetyissä tapauksissa.  

Vakuutusvalvontaviraston on annettava 
suostumuksensa vakuutuskannan luovutta-
miseen, jollei toimenpide loukkaa vakuu-
tusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota 
vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä ke-
hitystä ja jos vakuutuskannan luovuttami-
selle tässä luvussa asetetut muut edellytyk-
set täyttyvät. Virastolla on oikeus liittää 
suostumuksen antamiseen ehdot, joita 
virasto pitää tarpeellisina vakuutusten käsit-
tämien etujen tai vakuutustoiminnan ter-
veen kehityksen turvaamiseksi.  
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65 § 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ulko-

maisen ETA-vakuutusyhtiön pyynnöstä 
suostumuksen vakuutuskannan luovutuk-
seen, jos vahinkovakuutussopimuksen kat-
tama riski sijaitsee Suomessa, jos henkiva-
kuutuksen ottaja asuu vakinaisesti Suomes-
sa tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oike-
ushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee Suomessa.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai-
nen vakuutusyhtiö, on ministeriön lisäksi 
annettava luovuttavan vakuutusyhtiön va-
kuutustarkastuksesta vastaavalle viranomai-
selle lausunto siitä, onko vastaanottavalla 
yhtiöllä vakuutuskannan luovutus huomi-
oon ottaen riittävä toimintapääoma.  

 
Ministeriön on päätettävä 2 momentissa 

tarkoitetun suostumuksen tai 3 momentissa 
tarkoitetun lausunnon antamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa ulkomaisen ETA-
vakuutusyhtiön vakuutustarkastuksesta vas-
taavan viranomaisen pyynnön saapumisesta 
uhalla, että ministeriön muutoin katsotaan 
antaneen suostumuksen vakuutuskannan 
luovuttamiseen tai vahvistaneen vakuutus-
yhtiön toimintapääoman riittävyyden. 

65 § 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusvalvontavirasto antaa ulkomai-

sen ETA-vakuutusyhtiön pyynnöstä suos-
tumuksen vakuutuskannan luovutukseen, 
jos vahinkovakuutussopimuksen kattama 
riski sijaitsee Suomessa, jos henkivakuu-
tuksen ottaja asuu vakinaisesti Suomessa 
tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oikeus-
henkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, jo-
hon sopimus liittyy, sijaitsee Suomessa.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on suomalai-
nen vakuutusyhtiö, Vakuutusvalvontaviras-
ton on lisäksi annettava luovuttavan vakuu-
tusyhtiön vakuutustarkastuksesta vastaaval-
le viranomaiselle lausunto siitä, onko vas-
taanottavalla yhtiöllä vakuutuskannan luo-
vutus huomioon ottaen riittävä toimintapää-
oma.  

Vakuutusvalvontaviraston on päätettävä 2 
momentissa tarkoitetun suostumuksen tai 3 
momentissa tarkoitetun lausunnon antami-
sesta kolmen kuukauden kuluessa ulkomai-
sen ETA-vakuutusyhtiön vakuutustarkas-
tuksesta vastaavan viranomaisen pyynnön 
saapumisesta. Muussa tapauksessa viraston 
katsotaan antaneen suostumuksen vakuu-
tuskannan luovuttamiseen tai vahvistaneen 
vakuutusyhtiön toimintapääoman riittävyy-
den.  
 

 
66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 
a luvun 14 §:ssä säädetään, kolmannen 
maan vakuutusyhtiö voi sosiaali- ja terve-
ysministeriön suostumuksella luovuttaa 
Suomen edustustostaan käsin tehtyjen va-
kuutussopimusten vakuutuskannan suoma-
laiselle vakuutusyhtiölle tai sellaiselle ul-
komaiselle ETA-vakuutusyhtiölle tai kol-
mannen maan vakuutusyhtiölle, jolla on 
edustusto Suomessa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön on ennen 

66 § 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön kannan 
luovuttaminen 

Sen estämättä, mitä vakuutusyhtiölain 16 
a luvun 14 §:ssä säädetään, kolmannen 
maan vakuutusyhtiö voi Vakuutusvalvonta-
viraston suostumuksella luovuttaa Suomen 
edustustostaan käsin tehtyjen vakuutusso-
pimusten vakuutuskannan suomalaiselle 
vakuutusyhtiölle tai sellaiselle ulkomaiselle 
ETA-vakuutusyhtiölle tai kolmannen maan 
vakuutusyhtiölle, jolla on edustusto Suo-
messa.  

Vakuutusvalvontaviraston on ennen suos-
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suostumuksen antamista hankittava suos-
tumus sen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van muun valtion vakuutustarkastuksesta 
vastaavalta viranomaiselta, jossa vahinko-
vakuutussopimuksen kattama riski vakuu-
tusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n mukaan sijait-
see tai jossa henkivakuutuksen ottaja asuu 
vakinaisesti tai, jos henkivakuutuksen ottaja 
on oikeushenkilö, se oikeushenkilön toimi-
paikka, johon sopimus liittyy, sijaitsee.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on ulkomai-
nen ETA-vakuutusyhtiö, sosiaali- ja terve-
ysministeriön on ennen suostumuksen an-
tamista hankittava yhtiön kotivaltion vakuu-
tustarkastuksesta vastaavan viranomaisen 
vahvistus siitä, että vastaanottavalla yhtiöllä 
on vakuutuskannan luovutus huomioon ot-
taen riittävä toimintapääoma.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on toinen 
kolmannen maan vakuutusyhtiö, jolla on 
edustusto Suomessa ja vastaanottavan yhti-
ön koko Euroopan talousalueella harjoitta-
man ensivakuutusliikkeen vakavaraisuuden 
valvonnasta vastaa muun Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion kuin Suomen 
vakuutustarkastuksesta vastaava viranomai-
nen, ministeriön on hankittava tämän viran-
omaisen vahvistus siitä, että vastaanottaval-
la yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus 
huomioon ottaen riittävä toimintapääoma.  
 

tumuksen antamista hankittava suostumus 
sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
muun valtion vakuutustarkastuksesta vas-
taavalta viranomaiselta, jossa vahinkova-
kuutussopimuksen kattama riski vakuutus-
yhtiölain 2 a luvun 10 §:n mukaan sijaitsee 
tai jossa henkivakuutuksen ottaja asuu va-
kinaisesti tai, jos henkivakuutuksen ottaja 
on oikeushenkilö, se oikeushenkilön toimi-
paikka, johon sopimus liittyy, sijaitsee.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on ulkomai-
nen ETA-vakuutusyhtiö, Vakuutusvalvon-
taviraston on ennen suostumuksen antamis-
ta hankittava yhtiön kotivaltion vakuutus-
tarkastuksesta vastaavan viranomaisen vah-
vistus siitä, että vastaanottavalla yhtiöllä on 
vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen 
riittävä toimintapääoma.  

Jos vastaanottavana yhtiönä on toinen 
kolmannen maan vakuutusyhtiö, jolla on 
edustusto Suomessa ja vastaanottavan yhti-
ön koko Euroopan talousalueella harjoitta-
man ensivakuutusliikkeen vakavaraisuuden 
valvonnasta vastaa muun Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion kuin Suomen 
vakuutustarkastuksesta vastaava viranomai-
nen, Vakuutusvalvontaviraston on hankitta-
va tämän viranomaisen vahvistus siitä, että 
vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskan-
nan luovutus huomioon ottaen riittävä toi-
mintapääoma.  
 

 
67 § 

Suostumuksen tai vahvistuksen saamiselle 
asetettu määräaika 

Jos sosiaali- ja terveysministeriö ei ole 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
pyyntö on saapunut vastaanottajalle, saanut 
vastausta niiden Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden vakuutustarkastuksesta 
vastaavilta viranomaisilta, joilta ministeriö 
on 66 §:n nojalla pyytänyt vahvistusta tai 
suostumusta, katsotaan näiden vahvistaneen 
vastaanottavan yhtiön toimintapääoman riit-
tävyyden tai vastaavasti antaneen suostu-
muksensa vakuutuskannan luovuttamiseen.  
 

67 § 

Suostumuksen tai vahvistuksen saamiselle 
asetettu määräaika 

Jos Vakuutusvalvontavirasto ei ole kol-
men kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö 
on saapunut vastaanottajalle, saanut vasta-
usta niiden Euroopan talousalueeseen kuu-
luvien valtioiden vakuutustarkastuksesta 
vastaavilta viranomaisilta, joilta virasto on 
66 §:n nojalla pyytänyt vahvistusta tai suos-
tumusta, näiden katsotaan vahvistaneen 
vastaanottavan yhtiön toimintapääoman riit-
tävyyden tai vastaavasti antaneen suostu-
muksensa vakuutuskannan luovuttamiseen.  
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68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 
66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luo-
vuttamisesta. Vakuutusyhtiölain 16 a luvun 
9 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuulutus jul-
kaistaan kuitenkin luovuttavan yhtiön kus-
tannuksella. Luovuttavaa yhtiötä ei ole kui-
tenkaan velvoitettava antamaan yhtiön 
osakkaille tietoa edellä mainitusta kuulu-
tuksesta. Vakuutuskannan luovuttamista 
koskevat asiakirjat on pidettävä ministeriös-
sä nähtävinä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 
§:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan 
loppuun.  

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessä ja ai-
nakin yhdessä vakuutuskannan luovutta-
neen yhtiön Suomen edustuston sijaintipai-
kan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin 
asianomainen ministeriö tarvittaessa mää-
rää, kuukauden kuluessa vakuutuskannan 
siirtymisestä, jos vahinkovakuutuksen kat-
tama riski sijaitsee Suomessa, jos henkiva-
kuutuksen ottaja asuu vakinaisesti Suomes-
sa tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oike-
ushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee Suomessa. 
Ilmoituksen tulee sisältää maininta vakuu-
tusyhtiölain 16 a luvun 12 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetusta vakuutuksenottajan oikeu-
desta irtisanoa vakuutussopimuksensa. Jos 
luovuttavalla yhtiöllä ei ole edustustoa 
Suomessa, vakuutuskannan luovuttamisesta 
on virallisen lehden lisäksi ilmoitettava ai-
nakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä sa-
nomalehdessä sekä lisäksi siten kuin minis-
teriö tarvittaessa määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

68 § 

Kannanluovutuksiin sovellettava menettely 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä vakuutusyhtiölain 16 a luvun 9 §:ssä 
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta, 
on soveltuvin osin voimassa, kun kyse on 
66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan luo-
vuttamisesta. Vakuutusyhtiölain 16 a luvun 
9 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuulutus jul-
kaistaan kuitenkin luovuttavan yhtiön kus-
tannuksella. Luovuttavaa yhtiötä ei ole kui-
tenkaan velvoitettava antamaan yhtiön 
osakkaille tietoa edellä mainitusta kuulu-
tuksesta. Vakuutuskannan luovuttamista 
koskevat asiakirjat on pidettävä Vakuutus-
valvontavirastossa nähtävinä vakuutusyh-
tiölain 16 a luvun 9 §:n 2 momentissa tar-
koitetun määräajan loppuun.  

Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava 65 
tai 66 §:ssä tarkoitetusta vakuutuskannan 
luovuttamisesta virallisessa lehdessä ja ai-
nakin yhdessä vakuutuskannan luovutta-
neen yhtiön Suomen edustuston sijaintipai-
kan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin 
Vakuutusvalvontavirasto tarvittaessa mää-
rää kuukauden kuluessa vakuutuskannan 
siirtymisestä, jos vahinkovakuutuksen kat-
tama riski sijaitsee Suomessa, jos henkiva-
kuutuksen ottaja asuu vakinaisesti Suomes-
sa tai, jos henkivakuutuksen ottaja on oike-
ushenkilö, se oikeushenkilön toimipaikka, 
johon sopimus liittyy, sijaitsee Suomessa. 
Ilmoituksen tulee sisältää maininta vakuu-
tusyhtiölain 16 a luvun 12 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetusta vakuutuksenottajan oikeu-
desta irtisanoa vakuutussopimuksensa. Jos 
luovuttavalla yhtiöllä ei ole edustustoa 
Suomessa, vakuutuskannan luovuttamisesta 
on virallisen lehden lisäksi ilmoitettava ai-
nakin yhdessä Suomessa ilmestyvässä sa-
nomalehdessä sekä lisäksi siten kuin virasto 
tarvittaessa määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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70 § 

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä pidettävä 
rekisteri 

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää rekis-
teriä Suomessa toimivista ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä. Rekisteriin merkitään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on ilmoitet-
tava rekisteriin merkittyjen tietojen muu-
toksista viipymättä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

70 § 

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä pidettävä 
rekisteri 

Vakuutusvalvontavirasto pitää rekisteriä 
Suomessa toimivista ulkomaisista vakuu-
tusyhtiöistä. Rekisteriin merkitään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

Ulkomaisen vakuutusyhtiön on ilmoitet-
tava rekisteriin merkittyjen tietojen muu-
toksista viipymättä Vakuutusvalvontaviras-
tolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
73 § 

Pääasiamiehen vahingonkorvausvelvolli-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä 

korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.  Va-
hingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitel-
la vain, jos vahingon aiheuttajan syyksi jää 
lievä tuottamus. 
— — — — — — — — — — — — — — 

73 § 

Pääasiamiehen vahingonkorvausvelvolli-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä 

korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken on 
voimassa, mitä vahingonkorvauslain 
(412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
75 § 

Vakuutusyhtiön lukuun toimiminen Suomes-
sa 

Jos sosiaali- ja terveysministeriöllä on 
syytä otaksua, että joku harjoittaa ulkomai-
sen vakuutusyhtiön lukuun Suomessa tässä 
laissa tarkoitettua toimintaa tekemättä 7 tai 
10 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai ilman 18 
§:n 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa, 
ministeriön on hankittava siitä selvitystä ja 
tarvittaessa kehottaa asianomaista määrä-
ajassa tekemään 7 tai 10 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen, hakemaan toimilupaa, muut-
tamaan toimintaansa ministeriön ilmoitta-
malla tavalla tai lopettamaan toimintansa. 
 

75 § 

Vakuutusyhtiön lukuun toimiminen Suomes-
sa 

Jos Vakuutusvalvontavirastolla on syytä 
otaksua, että joku harjoittaa ulkomaisen va-
kuutusyhtiön lukuun Suomessa tässä laissa 
tarkoitettua toimintaa tekemättä 7 tai 10 
§:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai ilman 18 §:n 
1 momentissa tarkoitettua toimilupaa, viras-
ton on hankittava siitä selvitystä ja tarvitta-
essa kehotettava asianomaista määräajassa 
tekemään 7 tai 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, 
hakemaan toimilupaa, muuttamaan toimin-
taansa viraston ilmoittamalla tavalla tai lo-
pettamaan toimintansa. 
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77 § 

Vakuutusyhtiörikos 

 
Joka: 
1) (kumottu lailla 580/1998) 
2) ministeriön 15 §:n 2 momentin, 17 §:n 

3 momentin tai 47 §:n nojalla määräämän 
kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa yh-
tiön hallinnassa Suomessa olevaa omaisuut-
ta; 

on tuomittava siten, kuin vakuutusyhtiö-
laissa säädetään vakuutusyhtiörikoksesta. 
 

77 § 

Vakuutusyhtiörikos 

 
Joka Vakuutusvalvontaviraston 15 §:n 2 

momentin, 17 §:n 3 momentin tai 47 §:n 
nojalla määräämän kiellon vastaisesti luo-
vuttaa tai panttaa yhtiön hallinnassa Suo-
messa olevaa omaisuutta, on tuomittava si-
ten, kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään va-
kuutusyhtiörikoksesta. 

 
84 § 

Muutoksenhaku 

Asianomaisen ministeriön tai Vakuutus-
valvontavirasto lain nojalla antamaan pää-
tökseen tai määräykseen haetaan muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä jär-
jestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on lainvastai-
nen.  

 
 
 

 
 

   Asianomaisen ministeriön tai Vakuutus-
valvontaviraston päätös tai määräys, joka 
on annettu 13 §:n, 15 §:n 2 momentin, 16 
§:n, 17 §:n 1, 3 tai 4 momentin, 41 §:n, 43 
§:n 1 momentin, 44 §:n 1 tai 3 momentin 
taikka 45 tai 47 §:n nojalla, voidaan panna 
täytäntöön valituksesta huolimatta. 
 

84 § 

Muutoksenhaku 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjes-
tyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valituksen saa tehdä 
sillä perusteella, että päätös on lainvastai-
nen.  

Lääninhallituksen tämän lain nojalla an-
tamaan päätökseen, jolla uhkasakko on 
tuomittu maksettavaksi, haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston päätös, joka on annettu 
13 §:n, 15 §:n 2 momentin, 16 §:n, 17 §:n 1, 
3 tai 4 momentin, 41 §:n, 43 §:n 1 momen-
tin, 44 §:n 1 tai 3 momentin, 45 tai 47 §:n, 
49 §:n 1 momentin taikka 54 §:n nojalla, 
voidaan panna täytäntöön valituksesta huo-
limatta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   

kuuta  200 . 
Tämän lain 34 a §:n mukainen sijoitus-

suunnitelma on laadittava kuuden kuukau-
den kuluessa lain voimaantulosta.  

Tämän lain 39 a §:ssä säädetyt vaatimuk-
set täyttävä tilintarkastaja ja varatilintar-
kastaja on ensimmäisen kerran valittava 
tarkastamaan kolmannen maan vakuutusyh-
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tiön edustuston sen tilikauden kirjanpito, ti-
linpäätös ja hallinto, joka ensimmäisenä 
päättyy tämän lain tultua voimaan. 

——— 
 

 
 

85 a § 

Säännösten soveltaminen Vakuutusvalvon-
tavirastoon 

 
Mitä tässä laissa säädetään sosiaali- ja 

terveysministeriöstä tai asianomaisesta mi-
nisteriöstä, koskee Vakuutusvalvontaviras-
tosta annetun lain (78/1999) voimaantulon 
jälkeen Vakuutusvalvontavirastoa, jollei 2 
momentista muuta johdu.  

Vakuutusvalvontavirastoon ei sovelleta, 
mitä tämän lain 2 §:n 2 momentissa, 16 §:n 
1 momentissa, 17 §:n 1 momentissa, 18 §:n 
1 ja 2 momentissa, 19 §:n 3 momentissa, 20 
§:n 2—4 momentissa, 20 a ja 21 §:ssä, 29 
§:n 5 momentissa, 30 §:n 1 momentissa, 31 
§:n 2 momentissa, 40 §:ssä, 41 §:n 2 mo-
mentissa, 44 §:n 1 momentissa, 45 §:ssä, 48 
§:n 1 momentissa, 71 ja 72 §:ssä, 79 §:n 
2—4 momentissa ja 84 §:ssä säädetään so-
siaali- ja terveysministeriöstä tai asian-
omaisesta ministeriöstä. 
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2. 

Laki 

tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/1994) 1 §:n 3 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 1719/1995, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään yhteisön ja 

säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkas-
tuksesta, sovelletaan myös sellaisen ulko-
maisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen 
tilintarkastukseen, jonka tilinpäätöstä ei 
laadita, tarkasteta ja julkisteta Euroopan yh-
teisön säädösten mukaisesti tai vastaavalla 
tavalla. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta 
ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen si-
vukonttorin eikä ulkomaisen vakuutusyhtiön 
edustuston tilintarkastukseen. 
   

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään yhteisön ja 

säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkas-
tuksesta, sovelletaan myös sellaisen ulko-
maisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen 
tilintarkastukseen, jonka tilinpäätöstä ei 
laadita, tarkasteta ja julkisteta Euroopan yh-
teisön säädösten mukaisesti tai vastaavalla 
tavalla. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta 
ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen si-
vukonttorin tilintarkastukseen. Ulkomaisen 
vakuutusyhtiön edustuston tilintarkastuk-
seen tätä lakia sovelletaan siten kuin ulko-
maisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(398/1995) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   

kuuta  200 . 
——— 

 
 
 
 


