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Lak i

N:o 338

kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Valtion kiinteistölaitos oikeutetaan myy-

mään Tampereen 7. kaupunginosan kortte-
lin 114 tontin nro 1 sillä olevine rakennuk-
sineen Tampereen kaupungille 45 000 000
markan kauppahinnalla ja muutoin määrää-
millään ehdoilla.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huh-

tikuuta 2000.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö

HE 7/2000
VaVM 5/2000
EV 32/2000
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Lak i

N:o 339

eräistä kiinteistöjärjestelyistä

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Valtioneuvoston yleisistunto oikeutetaan

valtiovarainministeriön esittelystä määrää-
millään ehdoilla
1) luovuttamaan valtion kokonaan omista-

malle Kapiteeli Oy -nimiselle osakeyhtiölle
sanotun yhtiön osakkeita vastaan valtion
omistamaa maaomaisuutta sekä asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiön osakkeita ja
2) vaihtamaan valtion ja Kapiteeli Oy:n

välillä maaomaisuutta.

2 §
Tässä laissa tarkoitettuihin luovutuksiin

noudatetaan myös, mitä säädetään oikeudes-
ta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloa-
tuottavia oikeuksia annetun lain (687/1978)
1 §:n 2 momentissa, 2 §:n 1 ja 2 kohdassa
ja 7 §:n 1 momentissa.
Tämä laki ei koske valtion liikelaitoksista

annetun lain (627/1987) mukaisten liikelai-
tosten hallinnoimaa omaisuutta.

3 §
Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava

1 §:ssä tarkoitetuista luovutuksista, jotka
tehdään tämän lain voimassaoloaikana, eikä
Kapiteeli Oy:n luovuttaessa omaisuutta edel-
leen kokonaan omistamalleen Kruunuasun-
not Oy:lle sen osakkeita vastaan.
Veroa ei ole myöskään suoritettava Kapi-

teeli Oy:n luovuttaessa 1 §:ssä tarkoitetun
kiinteistön kokonaan omistamalleen asunto-
tai kiinteistöosakeyhtiölle sen osakkeita vas-
taan, jos Kapiteeli Oy luovuttaa kaikki mai-
nitun asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osak-
keet Kruunuasunnot Oy:lle sen osakkeita
vastaan tämän lain voimassaoloaikana. Ve-
roa ei ole tällöin suoritettava myöskään
asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden
luovutuksesta Kruunuasunnot Oy:lle.

4 §
Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä huhti-

kuuta 2000 ja on voimassa vuoden 2001
loppuun. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain
voimaantuloa.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö
HE 166/1999
VaVM 4/2000
EV 31/2000
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Lak i

N:o 340

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 2 luvun

2 §:n 3 momentti, 4 luvun 10 §, 6 luvun 11 §:n 2 ja 3 momentti, 10 luvun 10 §, 15 luvun
2 § ja 4 §:n 2 momentti sekä 16 luvun 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 luvun 10 § osaksi
laissa 483/1993 ja 16 luvun 11 § laissa 81/1999,
muutetaan 1 luvun 1 §:n 4 momentti, 3 §, 4 §:n 5 momentti ja 5 §:n 3 momentti, 2 luvun

1 §:n 2 momentti, 2 §:n 2 momentin 1, 6 ja 7 kohta, 3 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 ja 5 a §,
6 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti sekä 10 §, 3 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin johdantokappale ja 6 kohta, 5 §:n 2 ja 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 § sekä
10 §:n 1 momentti, 4 luvun 1 §:n 2 momentti, 2 ja 3 §, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti,
7 §:n 2 ja 3 momentti sekä 9 §, 5 luku, 6 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §, 3 §:n 1 mo-
mentti sekä 4, 10 ja 15 §, 7 luvun 2 §, 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta
sekä 3 momentti, 9 §:n 3 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti sekä 17 ja
18 §, 8 luvun otsikko, 1 ja 2 § sekä 4 §:n 1 momentti, 9 luku, 10 luvun otsikko, 1 ja 2 §,
3 §:n 4 ja 5 momentti, 3 a §:n 3 momentin 1 kohta sekä 6 momentti, 5—9 §, 11 ja 12 §,
10 a luvun 2 §:n 3 momentti ja 4 §, 11 luvun otsikko, 1 ja 2 §, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 4 ja
5 §, 6 §:n 2 momentti, 7 ja 9 §, 12 luvun 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2—4 momentti ja
6 a—6 c §, 13 luvun 1 §, 2 §:n 2—5 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §, 6 §:n 1 mo-
mentti, 7 ja 9 §, 10 §:n 3 momentti, 13 §:n 2 momentti, 14, 15 ja 17—19 §, 20 §:n 1 ja 4
momentti ja 21 §:n 2 momentti, 14 luku, 15 luvun 1 ja 3 §, 5 §:n 1 momentti, 6 § ja 7 §:n 1
momentin johdantokappale sekä 16 luvun 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3, 7—9, 11 a ja 13 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 1 §:n 4 momentti sekä 3 luvun 5 §:n 2 momentti ja

6 §:n 1 momentti laissa 1207/1998, 6 luvun 10 § ja 7 luvun 17 § osaksi mainitussa laissa, 1
luvun 4 §:n 5 momentti, 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 5 a §, 6 luvun 3 §:n 1 momentti, 10 a
luvun 2 §:n 3 momentti, 11 luvun 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 2 momentti, 12 luvun 6 §:n 3
ja 4 momentti, 13 luvun 2 §:n 2, 4 ja 5 momentti sekä 16 luvun 11 a § laissa 483/1993, 1
luvun 5 §:n 3 momentti, 8 luvun 2 §, 10 luvun 3 §:n 4 ja 5 momentti, 3 a §:n 6 momentti ja
5 §, 10 a luvun 4 §, 11 luvun 2 §, 12 luvun 4 § ja 15 luvun 1 § laissa 451/1995, 10 luvun
8 §, 11 luvun 7 § ja 13 luvun 1 § osaksi viimeksi mainitussa laissa, 10 luvun 12 §, 12 luvun
5 §:n 1 momentti ja 16 luvun 13 § laissa 81/1999, 8 luvun 1 § ja 10 luvun 1 § osaksi vii-
meksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 451/1995, 12 luvun 6 a—6 c § laissa 1023/1996,
9 luku osaksi viimeksi mainitussa laissa ja mainitussa laissa 483/1993, 14 luku osaksi laeissa
546/1994 ja 307/1998, 16 luvun 8 § osaksi mainituissa laeissa 483/1993 ja 451/1995 ja lais-
sa 581/1998 sekä 16 luvun 9 § osaksi mainituissa laeissa 483/1993 ja 451/1995, sekä
lisätään 1 lukuun uusi 1 a ja 5 a—5 d §, 2 luvun 2 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on

osaksi mainitussa laissa 1207/1998, uusi 8 kohta, 8 §:ään uusi 6 momentti ja lukuun uusi
9 a §, 3 luvun 3 §:ään uusi 5 momentti, 4 lukuun uusi 3 a ja 3 b §, lakiin uusi 5 a luku, 7
luvun 1 §:ään uusi 3 momentti, 10 lukuun uusi 5 a—5 d, 6 a ja 9 a—9 f §, 11 lukuun uusi
3 a § sekä siitä mainitulla lailla 451/1995 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 §, 12 lukuun siitä
mainitulla lailla 81/1999 kumotun 7 §:n tilalle uusi 7 §, 13 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se
on osaksi mainitussa laissa 483/1993, uusi 6 momentti sekä lakiin uusi 14 a luku, seuraavas-
ti:

HE 193/1999
TaVM 2/2000
EV 26/2000
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1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetut vakuutusyhdistyk-

set ovat joko pieniä vakuutusyhdistyksiä,
joiden vakuutusmaksutulo on enintään
1 000 000 euroa vuodessa, tai suuria vakuu-
tusyhdistyksiä, joiden vakuutusmaksutulo
ylittää mainitun määrän. Vakuutusvalvonta-
virasto antaa tarkemmat määräykset tämän
momentin soveltamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

1 a §
Tässä laissa ministeriöllä tarkoitetaan so-

siaali- ja terveysministeriötä, ellei asetuksella
toisin säädetä.

3 §
Vakuutusyhdistyksen osakkaat ovat vas-

tuussa vakuutusyhdistyksen velvoitteista si-
ten kuin tässä pykälässä säädetään.
Jos vakuutusyhdistyksen oma pääoma syn-

tyneen tappion tai muun syyn takia ei enää
täytä 2 luvun 5 §:n 3 momentissa tai 10 a
luvun 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai suu-
ren vakuutusyhdistyksen toimintapääoma on
pienempi kuin 10 a luvun 3 §:n mukainen
takuumäärä taikka jos selvitystilassa tai kon-
kurssissa olevan yhdistyksen omaisuus ei
riitä velkojen maksamiseen, vakuutusyhdis-
tyksen osakkaille on viipymättä määrättävä
lisämaksu. Lisämaksun on oltava määrältään
vähintään niin suuri kuin edellä tarkoitettu-
jen vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan. Va-
kuutuksenottajaosakkaan vastuu yhdistyksen
sitoumuksista on enintään yhden vuoden
vakuutusmaksujen määrä.
Jollei osakas määräaikana suorita hänelle

määrättyä lisämaksua, se on viipymättä pan-
tava ulosottotoimin perittäväksi. Jollei lisä-
maksua saada osakkaalta perityksi, on puut-
tuva määrä, sikäli kuin sen periminen vielä
on tarpeen, jaettava toisten osakkaiden suori-
tettavaksi enintään heidän lisämaksuvelvolli-
suutensa määrään.
Lisämaksu viivästyskorkoineen saadaan

periä ulosottotoimin ilman tuomiota ja pää-
töstä noudattaen, mitä verojen tai maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) on säädetty.

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Suuri vakuutusyhdistys saa kuitenkin jäl-

leenvakuuttaa kotimaasta tulevaa, yhdistys-
järjestyksen mukaista ensivakuutusta ja, jos
Vakuutusvalvontavirasto katsoo, että yhdis-
tyksellä on siihen edellytykset, myös vastaa-
vaa ulkomaista ensivakuutusta.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusyhdistys saa ilman Vakuutusval-

vontaviraston lupaa omistaa muuta liikettä
kuin vakuutusliikettä harjoittavassa osakeyh-
tiössä osake-enemmistön tai enemmistön
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimääräs-
tä, jos yhtiön toimintaa voidaan pitää vakuu-
tusliikkeeseen liittyvänä taikka jos yhtiö on
asunto- tai kiinteistöyhtiö. Mitä edellä sääde-
tään osake-enemmistöstä ja osakkeiden tuot-
tamasta äänimäärästä osakeyhtiössä, sovelle-
taan myös vastaavaan määräämisvaltaan
muussa yhteisössä.

5 a §
Jos vakuutusyhdistyksellä on määräysvalta

toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa yh-
teisössä, on edellinen emoyhdistys ja jälkim-
mäinen tytäryhteisö. Emoyhdistys tytäryh-
teisöineen muodostaa konsernin.
Vakuutusyhdistyksellä katsotaan olevan

määräysvalta toisessa yhteisössä, kun sillä
on:
1) enemmän kuin puolet kaikkien osakkei-

den, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuot-
tamasta äänimäärästä ja tämä ääntenenem-
mistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen,
yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai nii-
hin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun
sopimukseen; taikka
2) oikeus nimittää enemmistö jäsenistä

toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrat-
tavaan toimielimeen taikka toimielimeen,
jolla on tämä oikeus, ja nimitysoikeus perus-
tuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa
tarkoitettu ääntenenemmistö.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua vakuu-

tusyhdistyksen ääniosuutta laskettaessa ei
oteta huomioon lakiin, yhtiöjärjestykseen,
yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin
sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta. Yh-
teisön kokonaisäänimäärää laskettaessa ei
oteta huomioon niitä ääniä, jotka liittyvät
yhteisölle itselleen tai sen tytäryhteisölle
taikka yhteisön tai sen tytäryhteisön mää-
räysvallassa tässä pykälässä säädetyllä taval-
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la olevalle säätiölle kuuluviin osakkeisiin,
jäsenosuuksiin tai yhtiöosuuksiin.
Vakuutusyhdistyksellä on määräysvalta

toisessa yhteisössä myös silloin, kun sillä
yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä
kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai yhdes-
sä muiden tytäryhteisöjen kanssa on 2 mo-
mentissa tarkoitettu määräysvalta.

5 b §
Vakuutusyhdistyksen lähipiiriin kuuluvat:
1) se, jolla on yhdistyksessä 5 a §:n 2—4

momentissa tai osakeyhtiölain (734/1978) 1
luvun 3 §:n 2—4 momentissa tarkoitettu
määräysvalta tai joka on yhdistyksessä mää-
räysvaltaa käyttävän määräysvallassa taikka
joka kuuluu yhdistyksen kanssa samaan kon-
serniin;
2) se, jolla omistuksen nojalla on tai voi

olla vähintään yksi prosentti yhdistyksen
takuuosuuksista tai takuuosuuksien tuotta-
masta äänimäärästä taikka vastaava omistus
tai äänivalta yhdistyksen konserniin kuulu-
vassa yhteisössä taikka yhdistyksessä mää-
räysvaltaa käyttävässä yhteisössä tai säätiös-
sä;
3) yhdistyksen toimitusjohtaja, hallituksen

jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja tilintarkas-
taja sekä 1 kohdassa tarkoitetussa yhteisössä
tai säätiössä vastaavassa asemassa oleva
henkilö;
4) 1—3 kohdassa tarkoitetun henkilön

aviopuoliso tai häneen avioliitonomaisessa
suhteessa oleva henkilö, sisarus, sisar- ja
velipuoli, 1—3 kohdassa tarkoitetun henki-
lön ja hänen aviopuolisonsa tai häneen avio-
liitonomaisessa suhteessa olevan henkilön
etenevässä tai takenevassa polvessa oleva
sukulainen sekä mainittujen henkilöiden
aviopuolisot tai heihin avioliitonomaisessa
suhteessa olevat henkilöt;
5) yhteisö ja säätiö, jossa 2—4 kohdassa

tarkoitetulla henkilöllä yksin tai toisen kans-
sa on 5 a §:n 2—4 momentissa tai osakeyh-
tiölain 1 luvun 3 §:n 2—4 momentissa tar-
koitettu määräysvalta.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua

omistusta ja äänivaltaa laskettaessa sovelle-
taan, mitä 5 a §:n 3 momentissa ja osakeyh-
tiölain 1 luvun 3 §:n 3 momentissa sääde-
tään, ja yhteisön osakkaalla ja jäsenellä ole-
vaan osuuteen luetaan häneen 1 momentin 4
kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevan hen-
kilön ja 5 kohdassa tarkoitetussa suhteessa
olevan yhteisön ja säätiön omistus ja ääni-
valta.

5 c §
Vakuutusyhdistys saa ottaa luottoa ainoas-

taan:
1) välttämättömän maksuvalmiutensa hoi-

tamiseksi;
2) työntekijäin eläkelaissa (395/1961) tar-

koitettujen perusteiden mukaisena takaisin-
lainauksena;
3) 2 momentissa tarkoitettuna pääoma-

lainana;
4) ministeriön määräämissä tapauksissa;

taikka
5) Vakuutusvalvontaviraston yksittäista-

pauksessa antamalla luvalla.
Vakuutusyhdistys voi ottaa lainan (pää-

omalaina), jonka:
1) pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan

maksaa yhdistyksen purkautuessa ja kon-
kurssissa vain kaikkia muita velkoja huo-
nommalla etuoikeudella;
2) pääoma saadaan muutoin palauttaa vain,

jos yhdistyksen ja, jos yhdistys on emoyh-
distys, sen konsernin viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle
sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokel-
vottomille erille jää täysi kate; sekä
3) korkoa ja muuta hyvitystä saadaan mak-

saa vain, jos maksettava määrä voidaan
käyttää voitonjakoon yhdistyksen ja, jos yh-
distys on emoyhdistys, sen konsernin vii-
meksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen mukaan.
Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava 1

momentin 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun lai-
nan ottamisesta Vakuutusvalvontavirastolle
siten kuin virasto tarkemmin määrää.
Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-

taan myös vakuutusyhdistyksen sellaiseen
tytäryhteisöön, joka ei ole luotto- tai rahoi-
tuslaitos taikka rahastoyhtiö.
Vakuutusvalvontavirasto voi 12 luvun

6 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kieltää
vakuutusyhdistykseltä luotonoton.
Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat

määräykset tämän pykälän soveltamisesta.

5 d §
Vakuutusyhdistys tai sen kanssa samaan

konserniin kuuluva yhteisö ei saa antaa va-
kuutta pääomalainan pääoman, koron tai
muun hyvityksen maksamisesta. Pääoma-
lainalle maksettava korko tai muu hyvitys
vähentää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
määrää, joka voidaan käyttää voitonjakoon.
Sopimus pääomalainasta on tehtävä kirjal-

lisesti. Edellä 5 c §:n 2 momentin 1, 2 tai 3
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kohdan vastainen lainaehtojen muutos ja 1
momentissa tarkoitettu vakuus on pätemätön.
Pääomalainan 5 c §:n 2 momentin vastaista
pääoman palauttamista, koron ja muun hyvi-
tyksen maksua sekä 1 momentissa tarkoite-
tun vakuuden antamista koskee soveltuvin
osin, mitä 11 luvun 5 §:ssä säädetään.
Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen

oikeus yhdistyksen varoihin, jollei muuta ole
yhdistyksen ja pääomalainojen velkojien
kesken sovittu.
Yhdistyksen takuupääoman alentamisen ja

takaisinmaksun sekä yhdistyksen sulautumi-
sen yhteydessä pääomalainan velkojalle tule-
van määrän saa maksaa vasta, kun sanottu
toimenpide on rekisteröity.

2 luku

Vakuutusyhdistyksen perustaminen

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään puolella perustajista on oltava

asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen-
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella,
jollei Vakuutusvalvontavirasto myönnä lupaa
poiketa tästä.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Perustamiskirjan tulee sisältää ehdotus yh-

distysjärjestykseksi, minkä lisäksi siinä on
mainittava:
1) perustajan täydellinen nimi ja osoite,

luonnollisesta henkilöstä asuinpaikka ja suo-
malainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa
syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaik-
ka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oi-
keushenkilö on merkitty;
— — — — — — — — — — — — —
6) aika, jonka kuluessa merkityt takuu-

osuudet on maksettava;
7) milloin ja miten perustamiskokous kut-

sutaan koolle, jollei sitä 8 §:n 3 momentin
mukaisesti pidetä ilman kutsua;
8) yhdistyksen perustamiseen liittyvät yh-

distyksen maksettaviksi tulevat kulut tai nii-
den arvioitu enimmäismäärä.

3 §
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykses-

sä on mainittava:
— — — — — — — — — — — — —
4) yhdistyksen takuupääoman ja pohjara-

haston määrä taikka, jos takuupääomaa voi-
daan yhdistysjärjestystä muuttamatta alentaa
tai korottaa, vähimmäispääoma ja enimmäis-
pääoma, jolloin vähimmäispääoman on olta-
va vähintään yksi neljäsosa enimmäispää-
omasta, taikka, jos pohjarahastoa voidaan
yhdistysjärjestystä muuttamatta korottaa,
rahaston määrä ja enimmäismäärä;
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestykselle

ja sen muutoksille on haettava Vakuutusval-
vontaviraston vahvistus.
Virasto ei saa vahvistaa yhdistysjärjestystä

tai sen muutosta, jos aiottu vakuutusliike on
sellaista, jonka harjoittamisesta aiheutuvat
velvoitteet ovat yhdistyksen toimintaedelly-
tykset huomioon ottaen ilmeisessä epäsuh-
teessa sen vastuunkantokykyyn.

5 a §
Vakuutusvalvontaviraston on päätettävä

yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta tai vah-
vistamatta jättämisestä kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vireilletulosta ja asian
ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja
selvitysten toimittamisesta.
Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa

säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä va-
lituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hake-
mukseen on annettu päätös. Päätöksen anta-
misesta Vakuutusvalvontaviraston on ilmoi-
tettava valitusviranomaiselle. Valituksen te-
kemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltu-
vin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään.

6 §
Perusteilla olevan vakuutusyhdistyksen

takuuosuudet on merkittävä asiakirjaan (mer-
kintäasiakirja), johon on liitetty perustamis-
kirja ja yhdistysjärjestyksen vahvistamisesta
annettu Vakuutusvalvontaviraston päätös.
Yhdistys ei voi vedota muulla tavoin teh-
tyyn takuuosuuden merkintään, jos merkitsi-
jä ennen yhdistyksen rekisteröimistä ilmoit-
taa virheestä rekisteriviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Merkinnän hyväksymisestä ja merkitsijälle

annettavien takuuosuuksien lukumäärästä
päättävät perustajat. Jos perustaja on perusta-
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miskirjassa ilmoittanut merkitsevänsä tietyn
määrän takuuosuuksia, hänelle on annettava
vähintään tämä määrä. Perustamiskirjaan on
liitettävä päätös sellaisten takuuosuusmerkin-
töjen hyväksymisestä, joita ei ole tehty pe-
rustamiskirjaan.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos perustamiskokouksessa ehdotetaan pe-

rustamiskirjassa olevan määräyksen muutta-
mista, päätöstä yhdistyksen perustamisesta ei
saa tehdä ennen kuin ehdotuksen johdosta
on tehty päätös. Jos perustamiskokouksessa
päätetään muuttaa yhdistysjärjestystä, pää-
töstä yhdistyksen perustamisesta ei saa tehdä
ennen kuin Vakuutusvalvontavirasto on vah-
vistanut yhdistysjärjestyksen muutokset.

9 §
Vakuutusyhdistys on perustettu, jos perus-

tamista on 8 §:n 1 momentissa mainitussa
määräajassa pidetyssä perustamiskokoukses-
sa kannattanut enemmistö merkitsijäin anta-
mista äänistä ja vähintään kaksi kolmasosaa
kokouksessa edustetuista takuuosuuksista
taikka 8 §:n 2 momentissa mainitussa ta-
pauksessa kaksi kolmasosaa perustajista ja
jos perustamiskokouksessa voidaan osoittaa:
1) että yhdistysjärjestys on vahvistettu;
2) että kaikki takuuosuudet on merkitty ja

sekä takuuosuudet että pohjarahasto on mak-
settu yhdistyksen Suomessa olevalle talletus-
pankin tai talletusten vastaanottamiseen oi-
keutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
konttorin tilille.
— — — — — — — — — — — — —
Kun yhdistys on perustettu, perustamisko-

kouksessa on toimitettava yhdistyskokouk-
selle kuuluvat vaalit. Takuuosuuksista ja
pohjarahastosta maksettua määrää ei saa
käyttää ennen kuin hallitus on valittu.
— — — — — — — — — — — — —

9 a §
Jos takuuosuutta ei ole maksettu ajoissa,

hallituksen on viipymättä perittävä viiväs-
tynyttä määrää. Hallitus voi todeta oikeuden
takuuosuuteen menetetyksi, jos viivästynyttä
määrää korkoineen ei makseta kuukauden
kuluessa 2 §:n 2 momentin 6 kohdassa tar-
koitetun maksuajan päättymisestä.
Jos oikeus takuuosuuteen on menetetty,

hallitus voi antaa takuuosuuden uudelle mer-
kitsijälle, jonka on viipymättä suoritettava

takuuosuudesta maksettavaksi erääntynyt
määrä. Hallituksen on ennen yhdistyksen
ilmoittamista rekisteröitäväksi mitätöitävä
takuuosuudet, joita ei ole täysin maksettu.
Hallituksen päätös takuuosuuksien mitätöi-
misestä on liitettävä perustamiskirjaan.
Jos takuuosuus mitätöidään 2 momentissa

tarkoitetusta syystä, kukin takuuosuuden
merkinnyt ja sen maksun laiminlyönyt on
velvollinen suorittamaan yhdistykselle kor-
vaukseksi kolmasosan takuuosuudesta mak-
settavasta määrästä.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään hal-

lituksesta, koskee soveltuvin osin vakuu-
tusyhdistyksen perustajia, kunnes yhdistys
on 9 §:n mukaisesti perustettu.

10 §
Vakuutusyhdistys on kolmen kuukauden

kuluessa perustamispäätöksen tekemisestä
ilmoitettava rekisteröitäväksi niin kuin siitä
erikseen säädetään. Takuupääomana rekiste-
röidään merkittyjen ja merkitsijöille annettu-
jen takuuosuuksien yhteenlaskettu nimel-
lisarvo vähennettynä 9 a §:n mukaan mitä-
töityjen takuuosuuksien yhteenlasketulla ni-
mellisarvolla. Jos takuuosuuksilla ei ole ni-
mellisarvoa, rekisteröitävää takuupääomaa
laskettaessa käytetään nimellisarvon sijasta
2 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan takuu-
pääomaan merkittävää määrää. Lisäksi rekis-
teröidään pohjarahaston määrä.
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä:
1) vakuutusyhdistyksen hallituksen jäsen-

ten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että
yhdistyksen perustamisessa on noudatettu
tämän lain säännöksiä sekä että takuuosuuk-
sista maksettu määrä ja pohjarahasto on yh-
distyksen omistuksessa ja hallinnassa;
2) tilintarkastajien todistus siitä, että tämän

lain säännöksiä takuupääoman ja pohjarahas-
ton maksamisesta on noudatettu.

3 luku

Takuupääoma

3 §
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,

että takuuosuudenomistajalla, yhdistyksellä
tai jollakulla muulla on oikeus lunastaa
uudelle omistajalle siirtyvä takuuosuus. Jos
yhdistysjärjestykseen otetaan lunastuslause-
ke, on samalla määrättävä:
— — — — — — — — — — — — —
6) milloin ja miten hallituksen tulee antaa
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lunastamiseen oikeutetuille tieto takuuosuu-
den siirtymisestä uudelle omistajalle ja tieto
siitä, käyttääkö yhdistys lunastusoikeuttaan.
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistys voi lunastaa takuuosuuden vain

varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon.
Lunastuspäätös tehdään yhdistyskokouksessa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Pää-
tösehdotuksessa ja päätöksessä on mainittava
lunastettavien takuuosuuksien lunastushinta
ja maksuaika. Lunastuspäätöstä koskee muu-
toin soveltuvin osin, mitä 5 luvun 1 §:n
3—5 momentissa säädetään. Lunastettu ta-
kuuosuus on mitätöitävä noudattaen soveltu-
vin osin 5 luvun säännöksiä tai luovutettava
edelleen noudattaen soveltuvin osin 5 a lu-
vun 4 §:n säännöksiä.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Takuuosuuskirjassa on mainittava yhdis-

tyksen toiminimi ja rekisterinumero sekä
takuuosuuden tai takuuosuuskirjan järjestys-
numero. Takuuosuuskirjan tulee olla päivätty
ja hallituksen tai hallituksen siihen valtuutta-
man henkilön allekirjoittama. Allekirjoitus
saadaan suorittaa painamalla tai muulla sii-
hen verrattavalla tavalla.
Jos yhdistyksessä voi takuuosuuskirjaa

annettaessa olla erilajisia takuuosuuksia, ta-
kuuosuuksien laji on mainittava takuuosuus-
kirjassa. Jos yhdistysjärjestyksessä on 1 §:n
2 momentissa taikka 3 tai 4 §:ssä tarkoitettu
määräys taikka määräys siitä, että takuu-
osuudenomistajalle voidaan asettaa velvolli-
suus suorittaa erityisiä maksuja yhdistyksel-
le, siitä on mainittava takuuosuuskirjassa.
Lisäksi takuuosuuskirjassa on mainittava 5
luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta yh-
distysjärjestyksen määräyksestä.

6 §
Jos yhdistys takuuosuuden lunastamisen

vuoksi tai yhdistystä purettaessa suorittaa
maksun takuuosuudenomistajalle, takuu-
osuuskirjaan on viivytyksettä tehtävä siitä
merkintä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Ennen takuuosuuskirjan antamista yhdistys

voi antaa nimetylle henkilölle asetetun todis-
tuksen, joka koskee oikeutta yhteen tai
useampaan takuuosuuteen ja joka sisältää
ehdon takuuosuuskirjan antamisesta ainoas-
taan todistuksen palauttamista vastaan (väli-

aikaistodistus). Todistukseen on tehtävä mer-
kintä siitä, onko takuuosuus kokonaan mak-
settu, ja pyynnöstä merkintä suoritetuista
maksuista. Todistuksen allekirjoittamisesta ja
todistukseen otettavista tiedoista on voimas-
sa, mitä 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään
takuuosuuskirjasta.

10 §
Kun vakuutusyhdistys on perustettu, halli-

tuksen on viivytyksettä laadittava luettelo
yhdistyksen kaikista takuuosuuksista (takuu-
osuusluettelo). Luetteloon merkitään takuu-
osuudet tai takuuosuuskirjat numerojärjes-
tyksessä, niiden antamispäivä sekä takuu-
osuudenomistajan nimi ja osoite.
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Takuupääoman korottaminen

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Takuupääoman korottamisesta päättää yh-

distyskokous. Jos takuupääoman korottami-
nen edellyttää yhdistysjärjestyksen muutta-
mista, yhdistyksen on haettava muutokselle
Vakuutusvalvontaviraston vahvistus siten
kuin tässä laissa säädetään. Päätöstä takuu-
pääoman korottamisesta ei saa tehdä ennen
vakuutusyhdistyksen rekisteröimistä.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Takuupääomaa korotettaessa vakuutusyh-

distyksen osakkaalla tai takuuosuudenomis-
tajalla on etuoikeus uusiin takuuosuuksiin,
jos yhdistysjärjestyksessä näin määrätään
(merkintäetuoikeus).
Uusmerkinnässä yhdistyskokous voi päät-

tää poiketa merkintäetuoikeudesta, jos poik-
keamiseen on yhdistyksen kannalta painava
taloudellinen syy. Päätös on pätevä vain, jos
sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis-
tä.
Merkintäetuoikeuden käyttämiselle varatun

määräajan on oltava vähintään kaksi viikkoa
merkintäajan alkamisesta.

3 §
Hallituksen ehdotuksessa uusmerkintää

koskevaksi päätökseksi on oltava päätökses-
sä 4 §:n 1 momentin mukaan mainittavien
tietojen lisäksi ne perusteet, joiden mukaan
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merkintähinta määritetään. Jos ehdotetaan
poikkeamista merkintäetuoikeudesta, on li-
säksi esitettävä selvitys sen syistä. Jos poik-
keamista ehdotetaan yhdistyksen lähipiiriin
kuuluvan hyväksi, ehdotuksessa on myös
selostettava, kuinka suuren osan hän omistaa
yhdistyksen takuupääomasta ja kuinka suuri
osa hänellä on yhdistyksen kaikkien takuu-
osuuksien tuottamasta äänimäärästä ennen
uusmerkintää ja sen jälkeen, jos hän merkit-
see kaikki hänelle tarjotut takuuosuudet ja
uusmerkintä muutoinkin merkitään koko-
naan.

3 a §
Jollei yhdistyskokouksessa käsitellä tilin-

päätöstä, 3 §:ssä tarkoitettuun ehdotukseen
on liitettävä:
1) jäljennökset viimeistä tilinpäätöstä kos-

kevista asiakirjoista ja viimeksi päättyneen
tilikauden voittoa tai tappiota koskevasta
yhdistyskokouksen päätöksestä;
2) jos viimeksi kuluneen tilikauden päätty-

misestä on yhdistyskokoukseen mennessä
kulunut yli kuusi kuukautta, välitilinpäätös,
joka ei saa olla neljää kuukautta vanhempi
ja joka on laadittu ja tarkastettu noudattaen
soveltuvin osin tilinpäätöstä koskevia sään-
nöksiä ja määräyksiä;
3) hallituksen selostus tilinpäätöksen ja

välitilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yh-
distyksen asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista;
4) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston

lausunto 3 kohdassa tarkoitetusta selostuk-
sesta.
Jos ehdotetaan poikkeamista merkintäetu-

oikeudesta, ehdotukseen on liitettävä tilintar-
kastajien lausunto perusteista, joiden mukaan
merkintähinta määritetään, ja merkintäoikeu-
desta poikkeamisen syistä.

3 b §
Kokouskutsussa on esitettävä 3 §:ssä tar-

koitetun ehdotuksen pääasiallinen sisältö ja
mainittava, miten osakkaan ja takuuosuuden-
omistajan on meneteltävä käyttääkseen oi-
keuttaan.
Ehdotus liitteineen on pidettävä osakkai-

den ja takuuosuudenomistajien nähtävänä
yhdistyksen päätoimipaikassa vähintään vii-
kon ajan ennen yhdistyskokousta ja viivy-
tyksettä lähetettävä osakkaalle ja takuuosuu-
denomistajalle, joka sitä pyytää, sekä asetet-
tava nähtäväksi yhdistyskokouksessa.

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos 3 luvun 1 §:n 2 momentin, 3 tai 4 §:n

taikka 5 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen
määräys koskee uusia takuuosuuksia taikka
uusille takuuosuudenomistajille voidaan yh-
distysjärjestyksen mukaan asettaa velvolli-
suus suorittaa erityisiä maksuja yhdistyksel-
le, korottamispäätöksessä on mainittava siitä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Uudet takuuosuudet on merkittävä merkin-

tälistaan, joka sisältää korottamispäätöksen.
Jäljennökset yhdistysjärjestyksestä, yhdistys-
järjestyksen muutoksen vahvistamisesta an-
netusta Vakuutusvalvontaviraston päätökses-
tä sekä 3 b §:n 2 momentin ja 5 §:n mukaan
nähtäviksi asetetuista asiakirjoista on liitettä-
vä merkintälistaan tai pidettävä merkitsijöi-
den nähtävinä listassa mainitussa paikassa.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
— — — — — — — — — — — — —
Takuupääoman korottamispäätös ja, jos

yhdistysjärjestystä korottamisen johdosta on
muutettava, yhdistysjärjestyksen muutos on
ilmoitettava rekisteröitäväksi, jos nämä eivät
ole 1 momentin mukaan rauenneet. Rekiste-
röinnin edellytyksenä on, että korotus on
kokonaan rahana maksettu yhdistyksen Suo-
messa olevalle talletuspankin tai talletusten
vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen
luottolaitoksen sivukonttorin tilille.
Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä yhdis-

tyksen hallituksen kaikkien jäsenten sekä
toimitusjohtajan vakuutus siitä, että takuu-
pääoman korotuksessa on noudatettu tämän
lain säännöksiä ja että rekisteröitävästä koro-
tuksesta maksettu määrä on yhdistyksen
omistuksessa ja hallinnassa. Ilmoitukseen on
myös liitettävä yhdistyksen tilintarkastajien
todistus siitä, että tämän lain säännöksiä ta-
kuupääoman maksusta on noudatettu.

9 §
Mitä 2 luvun 9 a ja 12 §:ssä säädetään,

sovelletaan vastaavasti uusmerkinnässä. Ta-
kuuosuuden merkintään perustuvan velan
kuittaamisesta saamisella yhdistykseltä on
lisäksi voimassa, mitä tämän luvun 5 §:ssä
säädetään.
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5 luku

Takuupääoman alentaminen ja
takaisinmaksu

1 §
Vakuutusyhdistyksen takuupääomaa saa-

daan alentaa ainoastaan:
1) sellaisen vahvistetun taseen mukaisen

tappion välittömäksi peittämiseksi, johon
vapaa oma pääoma ja vararahasto eivät riitä;
2) vakuutusyhdistyksellä tai sen tytäryh-

teisöllä olevien yhdistyksen takuuosuuksien
mitätöimiseksi.
Takuupääoman alentamisesta päättää yh-

distyskokous. Päätöstä ei saa tehdä ennen
vakuutusyhdistyksen rekisteröimistä. Päätös
on pätevä vain, jos sitä ovat kannattaneet
osakkaat, joilla on vähintään kaksi kol-
masosaa annetuista äänistä. Jos takuupää-
omaa ehdotetaan alennettavaksi muulla ta-
voin kuin takuuosuuksien omistajien omis-
tusten suhteessa, vaaditaan lisäksi niiden
takuuosuudenomistajien suostumus, joita
päätös koskee.
Takuupääoman alentamista koskevassa

päätöksessä on mainittava:
1) takuupääoman alentamisen tarkoitus;
2) takuuosuuslajeittain takuupääoman alen-

tamismäärä;
3) alentamisen vaikutus yhdistyksen

omaan pääomaan;
4) missä järjestyksessä takuuosuuksia mi-

tätöidään.
Päätösehdotuksessa on oltava 3 momentin

mukaan mainittavat tiedot. Jos takuupää-
omaa ehdotetaan alennettavaksi muulla ta-
voin kuin takuuosuuksien omistajien omis-
tusten suhteessa, päätösehdotuksessa on esi-
tettävä syyt siihen, annettava selvitys alenta-
misen vaikutuksesta takuuosuuksien omistuk-
sen ja äänivallan jakautumiseen yhdistyk-
sessä sekä selostettava, kuinka suuren osan
lähipiiriin kuuluva omistaa yhdistyksen ta-
kuupääomasta ja kuinka suuri osa hänellä on
takuuosuuksien tuottamasta äänimäärästä
ennen takuupääoman alentamista ja sen jäl-
keen. Jos takuupääomaa alennetaan muutoin
kuin takuuosuudenomistajien omistusten
suhteessa, päätösehdotukseen on liitettävä
tilintarkastajien lausunto ehdotuksessa maini-
tuista alentamisen syistä. Päätösehdotuksen
liitteisiin sovelletaan muutoin soveltuvin
osin, mitä 4 luvun 3 a §:n 1 ja 2 momentis-
sa säädetään.
Kokouskutsuun, päätösehdotuksen nähtä-

vänäpitoon ja takuuosuudenomistajalle tehtä-
vään ilmoitukseen sovelletaan soveltuvin
osin, mitä 4 luvun 3 b §:ssä ja 4 §:n 3 mo-
mentissa säädetään.
Alennetulle takuupääomalle, muulle sido-

tulle omalle pääomalle ja 11 luvun 2 §:n 1
momentissa tarkoitetuille muille jakokelvot-
tomille erille on takuupääoman alentamisen
jälkeen jäätävä täysi kate. Jos yhdistys on
konsernin emoyhdistys, konsernin sidotulle
omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille
erille on vastaavasti jäätävä täysi kate. Kate
lasketaan tilinpäätöksen tai, jos tilinpäätöstä
ei vahvisteta samassa kokouksessa, 4 luvun
3 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
asiakirjojen nojalla.

2 §
Jos vakuutusyhdistys alentaa takuupää-

omaansa 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mai-
nitussa tarkoituksessa, sen on haettava Va-
kuutusvalvontaviraston suostumus voiton-
jaosta päättämiseen alentamisen rekisteröi-
mistä seuraavan kolmen vuoden aikana.
Suostumuksen antamisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä 14 luvun 11 §:ssä sääde-
tään.

3 §
Jos vakuutusyhdistyksen takuupääoman

alentaminen edellyttää yhdistysjärjestyksen
muuttamista, yhdistyksen on haettava muu-
tokselle Vakuutusvalvontaviraston vahvistus
siten kuin siitä tässä laissa säädetään. Jollei
takuupääoman alentamista koskevaa päätöstä
ilmoiteta rekisteröitäväksi kuukauden kulues-
sa päivästä, jona virasto on vahvistanut yh-
distysjärjestyksen muutoksen, alentamispää-
tös raukeaa. Takuupääoma katsotaan alenne-
tuksi, kun yhdistysjärjestyksen muutos on
rekisteröity.

4 §
Vakuutusyhdistyksen takuupääoman alen-

tamista koskevan päätöksen täytäntöön-
panoon tarvitaan rekisteriviranomaisen lupa,
jos alentamismäärää käytetään muuhun kuin
1 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittuun
tarkoitukseen ja täytäntöönpano johtaa sii-
hen, että yhdistyksen sidottu oma pääoma
vähenee. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos
takuupääomaa samanaikaisesti korotetaan
uusmerkinnällä alentamismäärää vastaavalla
määrällä.
Jos takuupääoman alentamista koskevan

päätöksen täytäntöönpanoon tarvitaan 1 mo-
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mentissa tarkoitettu lupa, vakuutusyhdistyk-
sen on kahden kuukauden kuluessa alenta-
mispäätöksen tekemisestä haettava Vakuu-
tusvalvontaviraston suostumus takuupää-
oman alentamiselle. Suostumuksen antami-
sessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 14
luvun 11 §:ssä säädetään.
Rekisteriviranomaisen lupa on haettava

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Va-
kuutusvalvontavirasto on antanut suostumuk-
sensa takuupääoman alentamiselle. Hake-
mukseen on liitettävä selvitys viraston anta-
masta suostumuksesta ja vakuutusyhdistyk-
sen tekemä päätös liitteineen.
Rekisteriviranomaisen luvan osalta nouda-

tetaan soveltuvin osin, mitä 14 luvun 12 §:n
3 momentissa ja 13 §:ssä säädetään rekisteri-
viranomaisen luvasta sulautumisen täytän-
töönpanossa.

5 §
Vakuutusyhdistyksen takuupääoma tai osa

siitä voidaan maksaa takaisin 11 luvun 2 §:n
mukaan voitonjakokelpoisilla varoilla muo-
dostamalla takaisin maksettua määrää vas-
taava pohjarahasto. Takuupääoman takaisin-
maksusta päättää yhdistyskokous.
Yhdistysjärjestyksessä on määrättävä ta-

kuupääoman takaisinmaksussa noudatettava
järjestys sekä takuuosuudesta maksettava
hinta tai sen laskemisen perusteet. Takuu-
pääoman takaisinmaksua koskeva määräys,
joka otetaan yhdistysjärjestykseen sitä muut-
tamalla, saa koskea vain päätöksen jälkeen
merkittäviä uusia takuuosuuksia, jos kaikki
takuuosuudenomistajat eivät ole antaneet sii-
hen suostumustaan.
Yhdistysjärjestykseen on tehtävä tarvittavat

muutokset, kun takuuosuuksia on päätetty
maksaa takaisin.

6 §
Takuupääoman alennettua tai takaisinmak-

settua määrää koskevat takuuosuudet on
poistettava takuuosuusluettelosta ja takuu-
osuuskirjat on tehtävä kelpaamattomiksi.

5 a luku

Omat takuuosuudet

1 §
Vakuutusyhdistys saa vastiketta vastaan

hankkia omia takuuosuuksiaan vain siten
kuin tässä luvussa säädetään. Vakuutusyh-

distys saa ottaa omia takuuosuuksiaan pan-
tiksi vain 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Vastaanottaessaan liikkeen yhdistysten su-

lautuessa tai muulla tavoin vakuutusyhdistys
saa hankkia tai ottaa pantiksi liikkeeseen
kuuluvan vakuutusyhdistyksen takuuosuu-
den. Vakuutusyhdistyksellä on oikeus tai
velvollisuus lunastaa takuuosuus 3 luvun
3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Vakuu-
tusyhdistys saa huutokaupassa ostaa vakuu-
tusyhdistyksen saamisesta ulosmitatun täysin
maksetun takuuosuuden.

2 §
Vakuutusyhdistys tai sen tytäryhteisö ei

saa merkitä yhdistyksen takuuosuuksia. Jos
yhdistys on merkinnyt takuuosuuksia perus-
tamisensa yhteydessä, perustajien katsotaan
merkinneen takuuosuudet. Jos yhdistys on
merkinnyt takuuosuuksia uusmerkinnässä,
sen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan
katsotaan merkinneen takuuosuudet. Merkit-
sijät ovat yhteisvastuussa merkintähinnan
maksusta. Merkitsijänä ei kuitenkaan pidetä
sitä, joka osoittaa, että hän vastusti merkin-
tää tai ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pi-
tänytkään tietää merkinnästä.
Sen, joka on omissa nimissään merkinnyt

takuuosuuksia yhdistyksen lukuun, katsotaan
merkinneen takuuosuudet omaan lukuunsa.

3 §
Vakuutusyhdistys voi hankkia omia takuu-

osuuksiaan muissa kuin 1 §:n 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa vain varoilla, jotka
voidaan käyttää voitonjakoon. Yhdistysko-
kous päättää hankinnasta soveltuvin osin
siten kuin 5 luvun 1 §:ssä säädetään yhdis-
tyskokouksen päätöksestä, päätösehdotukses-
ta, sen nähtävänäpidosta, kokouskutsusta ja
takuuosuudenomistajille tehtävästä ilmoituk-
sesta. Omien takuuosuuksien hankkimista
koskeva päätös yhdistyskokouksessa tehdään
7 luvun 17 §:n 1 momentissa säädetyllä
määräenemmistöllä.

4 §
Yhdistyskokous päättää yhdistykselle kuu-

luvien omien takuuosuuksien luovutuksesta.
Yhdistyskokouksen päätökseen, päätösehdo-
tuksen esittämiseen, kokouskutsuun, osak-
kaan ja takuuosuudenomistajan merkintäetu-
oikeuteen, osakkaille ja takuuosuudenomista-
jille annettavaan ilmoitukseen sekä yhdistys-
kokouksen päätöksen rekisteröimiseen sovel-
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letaan soveltuvin osin, mitä takuupääoman
korottamisesta 4 luvussa säädetään.
Takuuosuuskirjaa ei saa luovuttaa ennen

kuin siitä on maksettu päätöksen mukainen
luovutushinta.
Vakuutusyhdistyksen hankkima oma ta-

kuuosuus on luovutettava viimeistään kol-
men vuoden kuluessa saannosta.
Takuuosuudet, jotka on hankittu vastoin

tämän luvun säännöksiä, on luovutettava
viipymättä ja viimeistään kuuden kuukauden
kuluessa saannosta.
Jos takuuosuuksia ei ole luovutettu 3 tai 4

momentissa säädetyssä määräajassa, takuu-
pääomaa on heti alennettava takuuosuuksien
yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaavalla
määrällä mitätöimällä takuuosuudet.

6 luku

Vakuutusyhdistyksen johto

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Hallituksen valitsee yhdistyskokous, jollei

yhdistyksellä ole hallintoneuvostoa. Hallinto-
neuvoston suorittamasta hallituksen valinnas-
ta säädetään 10 §:n 4 momentissa. Hallituk-
sen jäseneltä on ennen valintaa saatava päi-
vätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.
Hallituksen jäsenen toimikausi on määrät-

tävä yhdistysjärjestyksessä. Toimikauden
tulee päättyä viimeistään neljäntenä valinnan
jälkeisenä tilikautena, joko uuden valinnan
toimittavan yhdistyskokouksen tai tilikauden
päättyessä.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Vakuutusyhdistyksellä on oltava toimitus-

johtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus
tai, jos yhdistysjärjestyksessä niin määrätään,
hallintoneuvosto. Toimitusjohtajalta on en-
nen nimitystä saatava päivätty ja allekirjoi-
tettu suostumus tehtävään.
Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta-

jasta, sovelletaan vastaavasti hänen sijaiseen-
sa.

3 §
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Vakuutusvalvon-
tavirasto myönnä tästä poikkeusta.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään

ennen toimikauden päättymistä. Eroamisesta
on ilmoitettava hallitukselle ja, jos eroavan
jäsenen on valinnut hallintoneuvosto, myös
tälle. Eroilmoitus on päivättävä ja allekirjoi-
tettava. Hallituksen jäsenen voi erottaa tehtä-
västään se, joka on hänet valinnut.
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kes-

ken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen
jäsen menettää 3 §:ssä tarkoitetun kelpoisuu-
tensa tehtävään eikä varajäsentä ole, halli-
tuksen muiden jäsenten on huolehdittava
siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Jos valinta kuuluu yhdistys-
kokoukselle ja hallitus jäljellä olevine jäseni-
neen ja varajäsenineen on päätösvaltainen,
valinta voidaan siirtää siihen seuraavaan yh-
distyskokoukseen, jossa hallituksen jäsenet
muutenkin on valittava.
Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syy-

tä olettaa, että yhdistyksellä ei enää ole mui-
ta hallituksen jäseniä, hän on velvollinen
tekemään Vakuutusvalvontavirastolle hake-
muksen yhdistyskokouksen kutsumiseksi
koolle valitsemaan uutta hallitusta.
Jollei vakuutusyhdistyksellä ole kauppare-

kisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta,
Vakuutusvalvontaviraston tulee kutsua yh-
distyskokous tai, jos hallitus on hallintoneu-
voston valittava, tämä valitsemaan hallitusta.
Jollei yhdistyksellä ole kaupparekisteriin
merkittyä toimitusjohtajaa, viraston tulee
kutsua hallitus tai, jos toimitusjohtaja on
hallintoneuvoston valittava, tämä valitse-
maan toimitusjohtaja. Jollei hallitusta tai
toimitusjohtajaa valita taikka tätä ei viipy-
mättä ilmoiteta kaupparekisteriin, viraston
tulee määrätä yksi tai useampi toimitsija hoi-
tamaan yhdistyksen asioita, kunnes hallitus
tai toimitusjohtaja on valittu ja merkitty re-
kisteriin.
Hakemuksen 3 tai 4 momentissa tarkoite-

tussa tapauksessa saa, jollei Vakuutusval-
vontavirasto jo ole ryhtynyt tarvittaviin toi-
miin, tehdä hallituksen jäsen, toimitusjohta-
ja, osakas, velkoja tai muu, jonka oikeus
saattaa riippua siitä, että yhdistyksellä on
toimikelpoinen hallitus ja toimitusjohtaja.

10 §
Jos vakuutusyhdistyksen peruspääoma on

vähintään 84 000 euroa, yhdistysjärjestyk-
sessä voidaan määrätä, että yhdistyksellä on
oltava hallintoneuvosto.
Hallintoneuvostossa on oltava vähintään
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viisi jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen
jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.
Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten
varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja
enimmäismäärä sekä toimikausi on mainitta-
va yhdistysjärjestyksessä.
Yhdistyskokous valitsee hallintoneuvoston.

Hallintoneuvoston jäseneltä on ennen valin-
taa saatava päivätty ja allekirjoitettu suostu-
mus tehtävään. Mitä 1 §:n 3 ja 4 momentis-
sa, 3 §:n 1 momentissa, 4 §:ssä ja 6 §:n 1
momentissa sekä 16 luvun 4 §:ssä säädetään
hallituksen jäsenistä, varajäsenistä ja puheen-
johtajasta, sovelletaan vastaavasti hallinto-
neuvoston jäseniin, varajäseniin ja puheen-
johtajaan.
Hallintoneuvoston on valittava hallitus ja

määrättävä hallituksen jäsenten palkkio, jol-
lei yhdistysjärjestyksessä määrätä toisin. Yh-
distysjärjestyksessä voidaan myös määrätä,
että hallintoneuvosto ottaa toimitusjohtajan
ja muut ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt
sekä päättää heidän palkkaeduistaan. Hallin-
toneuvoston oikeudesta vaatia ylimääräisen
yhdistyskokouksen koollekutsumista sääde-
tään 7 luvun 9 §:ssä. Hallintoneuvostolle ei
saa antaa muita kuin tässä laissa mainittuja
tehtäviä.

15 §
Vakuutusyhdistyksen 12 tai 13 §:ssä tar-

koitetun edustajan yhdistyksen puolesta teke-
mä oikeustoimi ei sido yhdistystä, jos edus-
taja:
1) on toiminut vastoin tässä laissa säädet-

tyä kelpoisuuden rajoitusta;
2) on toiminut vastoin 12 §:n 3 moment-

tiin perustuvaa rajoitusta; taikka
3) on ylittänyt toimivaltansa ja se johon

oikeustoimi kohdistui, tiesi tai hänen olisi
pitänyt tietää toimivallan ylityksestä.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-

sa tapauksessa riittävänä osoituksena siitä,
että oikeustoimen kohteena ollut henkilö
tiesi tai että hänen olisi pitänyt tietää toimi-
vallan ylityksestä, ei voida pitää pelkästään
sitä, että toimivaltaa koskevat rajoitukset on
rekisteröity ja kuulutettu.

7 luku

Yhdistyskokous

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistysjärjestyksessä voidaan määrätä,

että osakkaan on saadakseen osallistua yh-
distyskokoukseen ilmoittauduttava yhdistyk-
selle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päi-
vää ennen kokousta.

2 §
Vakuutusyhdistykselle tai sen tytäryh-

teisölle kuuluvan takuuosuuden nojalla ei
saa osallistua yhdistyskokoukseen. Sellaista
takuuosuutta ei oteta lukuun, kun pätevän
päätöksen syntymiseen tai tietyn oikeuden
käyttämiseen vaaditaan kaikkien takuuosuu-
denomistajien suostumus tai niiden takuu-
osuudenomistajien suostumus, joilla on mää-
räosa yhdistyksen takuuosuuksista.
Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaa-

vasti sovellettava yhdistyksen ja sen tytäryh-
teisön vakuutukseen perustuvaan osakkuu-
teen.

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakkaalla ja asiamiehellä saa yhdistysko-

kouksessa olla avustaja.

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Kokouksessa on päätettävä:
1) tuloslaskelman ja taseen sekä emoyhdis-

tyksessä myös konsernituloslaskelman ja
konsernitaseen vahvistamisesta;
2) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen

tai emoyhdistyksessä konsernitaseen mukai-
nen voitto tai tappio antaa aihetta;
— — — — — — — — — — — — —
Päätöksen tekeminen 2 momentin 1—3

kohdassa mainitussa asiassa on kuitenkin
siirrettävä tiettynä päivänä vähintään kuu-
kautta ja enintään kahta kuukautta myöhem-
min pidettävään jatkokokoukseen, jos vakuu-
tusyhdistyksen osakkaat, joilla on vähintään
yksi kolmasosa tai yhdistysjärjestyksessä
määrätty pienempi osa kokouksessa edustet-
tuina olevien osakkaiden yhteenlasketusta
äänimäärästä, sitä vaativat. Päätöksen teke-
mistä ei saa toistamiseen siirtää.

9 §
— — — — — — — — — — — — —
Ylimääräinen yhdistyskokous on niin ikään

pidettävä, jos Vakuutusvalvontavirasto tai
yhdistyksen tilintarkastaja sitä kirjallisesti
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
— — — — — — — — — — — — —
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11 §
— — — — — — — — — — — — —
Jollei yhdistyskokousta, joka tämän lain,

yhdistysjärjestyksen tai yhdistyskokouksen
päätöksen mukaan on pidettävä, ole kutsuttu
säädetyssä järjestyksessä koolle, Vakuutus-
valvontaviraston tulee hallituksen jäsenen,
hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan,
tilintarkastajan tai osakkaan hakemuksesta
kutsua kokous koolle yhdistyksen kustan-
nuksella. Virasto voi kutsua yhdistyskokouk-
sen koolle, vaikkei tässä sanottua hakemusta
tehdäkään.

12 §
Kutsu yhdistyskokoukseen on toimitettava

aikaisintaan neljä viikkoa ja, jollei yhdistys-
järjestyksessä ole määrätty pitempää aikaa,
viimeistään viikkoa ennen kokousta tai 1 §:n
3 momentin mukaista viimeistä ilmoittautu-
mispäivää. Jos päätöksen tekeminen yhdis-
tyskokouksessa käsiteltävässä asiassa siirre-
tään jatkokokoukseen, joka pidetään myö-
hemmin kuin neljän viikon kuluttua, siihen
on toimitettava eri kutsu. Sen estämättä, mi-
tä yhdistysjärjestyksessä määrätään kutsu-
ajasta, kutsu jatkokokoukseen voidaan aina
toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen
kokousta. Jos yhdistysjärjestyksen mukaan
päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että
päätös tehdään kahdessa yhdistyskokoukses-
sa, kutsua jälkimmäiseen kokoukseen ei saa
toimittaa, ennen kuin edellinen kokous on
pidetty. Kutsussa on mainittava edellisessä
kokouksessa tehty päätös.
Kutsu on toimitettava yhdistysjärjestyksen

mukaisesti. Jos kokouksessa käsitellään yh-
distysjärjestyksen muuttamista jo annettujen
takuuosuuksien osalta 18 §:ssä mainituin
tavoin, yhdistyksen asettamista selvitystilaan
tai selvitystilan lopettamista, sulautumista tai
yhdistyksen koko vakuutuskannan luovutta-
mista, on lisäksi lähetettävä kirjallinen kutsu
jokaiselle osakkaalle, jonka osoite on yhdis-
tyksen tiedossa.
— — — — — — — — — — — — —

17 §
Yhdistysjärjestyksen muuttamisesta päättää

yhdistyskokous. Päätös on pätevä vain, jos
sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis-
tä.
Yhdistysjärjestyksen muuttamista koskeva

päätös on Vakuutusvalvontaviraston vahvis-
tettua muutoksen viivytyksettä ilmoitettava
rekisteröitäväksi, eikä päätöstä saa panna
täytäntöön ennen kuin päätös on rekisteröity.
Jos takuupääomaa tai takuuosuuksien nimel-
lisarvoa koskeva yhdistysjärjestyksen muutos
edellyttää rekisteröidyn takuupääoman korot-
tamista tai alentamista, yhdistysjärjestyksen
muutosta koskeva päätös tulee viraston vah-
vistettua muutoksen kuitenkin ilmoittaa re-
kisteröitäväksi ja rekisteröidä vasta samanai-
kaisesti korottamisen tai alentamisen yh-
teydessä.
Mitä 2 momentissa säädetään, noudatetaan

soveltuvin osin takuupääomaa, sen vähim-
mäis- tai enimmäismäärää tai takuuosuuk-
sien nimellisarvoa koskevaa yhdistysjärjestyk-
sen muutosta tarkoittavaa päätöstä rekisteröi-
täessä.

18 §
Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta

siten, että jo annettujen takuuosuuksien osal-
ta takuuosuudenomistajien maksuvelvoitteita
yhdistystä kohtaan lisätään, oikeutta yhdis-
tyksen takuuosuuksien hankkimiseen rajoite-
taan 3 luvun 3 tai 4 §:ssä säädetyllä tavalla
taikka samanlajisten takuuosuuksien tuotta-
mien oikeuksien keskinäistä suhdetta muute-
taan, vaatii kaikkien osakkaiden suostumuk-
sen taikka 17 §:n 1 momentin mukaisen pää-
töksen lisäksi niiden takuuosuudenomistajien
suostumuksen, joita tai joiden takuuosuuksia
muutos koskee.
Päätös yhdistysjärjestyksen muuttamisesta

siten, että enemmän kuin yksi kymmenesosa
tilikauden voitosta, sitten kun siitä on vähen-
netty edellisiltä tilikausilta olevan tappion
peittämiseen tarvittava määrä, on siirrettävä
vararahastoon tai pohjarahastoon taikka
muutoin jätettävä jakamatta, on pätevä vain,
jos osakkaat, joilla on enemmän kuin yhdek-
sän kymmenesosaa kokouksessa edustetuista
takuuosuuksista, ovat sitä kannattaneet.
Jos vakuutusyhdistyksessä on erilajisia

takuuosuuksia ja yhdistysjärjestyksen muu-
toksen vuoksi koko takuuosuuslajin oikeudet
vähenevät, vaaditaan 17 §:n 1 momentin
mukaisen päätöksen lisäksi niiden takuu-
osuudenomistajien suostumus, joilla on vä-
hintään puolet kaikista ja enemmän kuin
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista
tämänlajisista takuuosuuksista.
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8 luku

Yhteisömuodon muuttaminen

1 §
Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokous voi

tehdä päätöksen yhdistyksen muuttamisesta
keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Päätös yh-
teisömuodon muuttamisesta on pätevä, jos se
on tehty 7 luvun 17 §:n 1 momentin mukai-
sesti.
Yhdistyksen on kolmen kuukauden kulues-

sa yhdistyskokouksen päätöksestä haettava
aiotulle vakuutusyhtiölle ministeriöltä toimi-
lupa noudattaen soveltuvin osin, mitä vakuu-
tusyhtiölain 2 luvussa säädetään, sekä samal-
la haettava yhteisömuodon muuttamisesta
johtuvalle yhtiöjärjestykselle Vakuutusval-
vontaviraston vahvistus.

2 §
Yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskevasta

1 §:ssä tarkoitetusta hakemuksesta Vakuu-
tusvalvontaviraston on, jollei se katso, että
hakemus on enemmittä selvityksittä hylättä-
vä, kuulutettava yhdistyksen kustannuksella
virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on ke-
hotettava niitä yhdistyksen osakkaita ja va-
kuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistu-
tuksia hakemusta vastaan, esittämään muis-
tutuksensa virastolle sen asettamassa määrä-
ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukaut-
ta. Viraston on velvoitettava yhdistys viipy-
mättä antamaan tieto kuulutuksesta ainakin
yhdessä yhdistyksen kotipaikan sanomaleh-
dessä sekä tarvittaessa lisäksi siten kuin vi-
rasto määrää.
Vakuutusvalvontaviraston on vahvistettava

yhtiöjärjestys, jos se täyttää vakuutusyhtiö-
lain 2 luvun 5 §:ssä säädetyt edellytykset
ja jollei yhdistyksen muuttaminen keskinäi-
seksi vakuutusyhtiöksi loukkaa vakuutusten
käsittämiä etuja tai jonkin osakasryhmän
etua.
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus liit-

tää yhtiöjärjestyksen vahvistamiseen ehdot,
joita se pitää tarpeellisina vakuutusten käsit-
tämien etujen tai osakasryhmien etujen tur-
vaamiseksi.
Yhdistys sekä muistutuksentekijä, joka

katsoo Vakuutusvalvontaviraston päätöksen
loukkaavan oikeuttaan, saavat valittaa pää-
töksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen niin
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Vali-
tus on käsiteltävä kiireellisenä.

4 §
Jollei 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-

milupaa tai yhtiöjärjestyksen vahvistamista
ole haettu määräajassa tai jos ministeriö on
hylännyt toimilupahakemuksen tai Vakuu-
tusvalvontavirasto yhtiöjärjestyksen vahvista-
mista koskevan hakemuksen ja päätös on
saanut lainvoiman taikka jollei yhteisömuo-
don muutosta ole 3 §:ssä mainitussa määrä-
ajassa ilmoitettu rekisteröitäväksi tai jos re-
kisteröiminen on evätty, yhteisömuodon
muuttaminen on rauennut.
— — — — — — — — — — — — —

9 luku

Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

1 §
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastuksesta on

voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkas-
tuslaissa (936/1994) säädetään.
Tässä laissa hyväksytyllä tilintarkastajalla

tarkoitetaan henkilöä ja yhteisöä, joka on
hyväksytty ja rekisteröity tilintarkastuslain 2
luvun säännösten mukaisesti.
Vakuutusyhdistyksessä tulee olla vähintään

kaksi tilintarkastajaa sen mukaan kuin yhdis-
tysjärjestyksessä määrätään. Tilintarkastajat
valitsee yhdistyskokous. Jos tilintarkastajia
on valittava useampi kuin kaksi, yhdistysjär-
jestyksessä voidaan määrätä, että joku tai
jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, asete-
taan muussa järjestyksessä.
Yhdistyskokouksen on lisäksi valittava

vähintään kaksi varatilintarkastajaa. Mitä
tässä laissa ja tilintarkastuslaissa säädetään
tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti va-
ratilintarkastajaan.
Osakas voi vaatia yhden tilintarkastajan

asettamista osallistumaan tilintarkastukseen
muiden tilintarkastajien ohella. Tätä koskeva
ehdotus on tehtävä siinä yhdistyskokoukses-
sa, jossa tilintarkastajat on valittava tai jossa
asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.
Jos ehdotusta ovat yhdistyskokouksessa kan-
nattaneet äänioikeutetut, joilla on vähintään
yksi kolmasosa kokouksessa annetuista ää-
nistä, osakas voi kuukauden kuluessa ko-
kouksesta hakea Vakuutusvalvontavirastolta
hyväksytyn tilintarkastajan määräämistä. Vi-
raston tulee yhdistyksen hallitusta kuultuaan
määrätä tilintarkastaja ajaksi, joka kestää
seuraavana tilikautena pidettävän varsinaisen
yhdistyskokouksen loppuun.
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2 §
Tilintarkastajan toimikaudesta on määrättä-

vä yhdistysjärjestyksessä. Tilintarkastajan
tehtävä päättyy sen varsinaisen yhdistysko-
kouksen lopussa, joka pidetään hänen toimi-
kauteensa sisältyvän viimeisen tilikauden
päätyttyä, tai jos hänet on valittu tehtäväänsä
toistaiseksi, silloin kun uusi tilintarkastaja on
valittu hänen tilalleen.

3 §
Suuren vakuutusyhdistyksen tilintarkastaja-

na voi olla vain hyväksytty tilintarkastaja.
Vähintään yhden yhdistyskokouksen valitse-
man tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on
oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja.
Pienessä vakuutusyhdistyksessä vähintään

yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan
on oltava hyväksytty tilintarkastaja.
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalta on

ennen valintaa saatava päivätty ja allekirjoi-
tettu suostumus tehtävään.

4 §
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoituksesta

määrättävä vakuutusyhdistykselle kel-
poisuusvaatimukset täyttävä tilintarkastaja,
jos:
1) hyväksyttyä tilintarkastajaa ei ole valittu

tämän lain tai tilintarkastuslain mukaisesti;
2) tilintarkastajalla ei ole tässä laissa tai

tilintarkastuslain 10 §:ssä tarkoitettua kelpoi-
suutta taikka hän ei ole tilintarkastuslain 23
ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton;
taikka
3) yhdistysjärjestykseen otettua tilintarkas-

tajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa
määräystä on rikottu.
Ilmoituksen saa edellä tarkoitetuissa ta-

pauksissa tehdä kuka tahansa. Hallitus on
velvollinen tekemään ilmoituksen, jollei se,
jolle tilintarkastajan valitseminen kuuluu,
viivytyksettä valitse kelpoisuusvaatimukset
täyttävää tilintarkastajaa.
Ennen kuin tässä pykälässä mainittu mää-

räys annetaan, yhdistyksen hallitusta on
kuultava. Määräys on voimassa, kunnes yh-
distykselle on säädetyssä järjestyksessä valit-
tu tilintarkastaja Vakuutusvalvontaviraston
määräämän tilintarkastajan tilalle.

5 §
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastajan on

viipymättä ilmoitettava Vakuutusvalvontavi-
rastolle vakuutusyhdistystä koskevista sei-

koista ja päätöksistä, jotka hän on saanut
tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja joiden
voidaan katsoa:
1) olennaisesti rikkovan yhdistysjärjestyk-

sen vahvistamisen edellytyksiä tai vakuu-
tusyhdistyksen toiminnan harjoittamista kos-
kevaa lainsäädäntöä;
2) vaarantavan vakuutusyhdistyksen toi-

minnan jatkumista; taikka
3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa

muistutuksen tai tilinpäätöksen vahvistamista
koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.
Vakuutusyhdistyksen tilintarkastaja on

myös velvollinen ilmoittamaan Vakuutusval-
vontavirastolle 1 momentissa tarkoitetuista
seikoista ja päätöksistä, jotka hän saa tie-
toonsa suorittaessaan tehtäväänsä yhteisössä,
jolla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä vakuu-
tusyhdistyksessä, jossa hän toimii tilintarkas-
tajana tai jossa tällä vakuutusyhdistyksellä
on edellä tarkoitettu määräysvalta.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-

kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

6 §
Osakas voi vaatia erityisen tarkastuksen

toimittamista vakuutusyhdistyksen hallinnos-
ta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajan-
jaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai
seikoista. Tätä koskeva ehdotus on tehtävä
varsinaisessa yhdistyskokouksessa tai siinä
yhdistyskokouksessa, jossa asia kokouskut-
sun mukaisesti on käsiteltävä. Jos äänioikeu-
tetut, joilla on vähintään yksi kolmasosa ko-
kouksessa annetuista äänistä, ovat kannatta-
neet ehdotusta, osakas voi kuukauden ku-
luessa yhdistyskokouksesta hakea Vakuutus-
valvontavirastolta tarkastajan määräämistä.
Vakuutusvalvontaviraston on kuultava yh-

distyksen hallitusta ja, jos tarkastus hake-
muksen mukaan koskee tietyn henkilön toi-
menpiteitä, tätä henkilöä. Hakemukseen on
suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen
katsotaan olevan painavia syitä. Virasto voi
määrätä yhden tai useamman tarkastajan.
Tarkastajalla on oikeus saada yhdistykseltä
palkkio.
Mitä tilintarkastajan osalta säädetään 15

luvun 5—7 §:ssä, 16 luvun 4 §:ssä ja tilin-
tarkastuslain 10, 15, 21—25 ja 44 §:ssä, so-
velletaan vastaavasti tässä pykälässä tarkoi-
tettuun tarkastajaan.
Tarkastuksesta on annettava lausunto yh-
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distyskokoukselle. Lausunto on vähintään
viikon ajan ennen yhdistyskokousta pidettä-
vä yhdistyksen päätoimipaikassa osakkaiden
nähtävänä ja viivytyksettä lähetettävä osak-
kaalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava näh-
täväksi yhdistyskokouksessa.

7 §
Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarkem-

pia määräyksiä vakuutusyhdistyksen tilintar-
kastuksesta.

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja
vastuuvelan kattaminen

1 §
Vakuutusyhdistyksen kirjanpidossa ja tilin-

päätöksessä sekä konsernitilinpäätöksen laa-
dinnassa noudatetaan kirjanpitolakia, jollei
tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sekä
kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei tämän
luvun säännöksistä tai ministeriön tai Va-
kuutusvalvontaviraston vakuutustoiminnan
erityisluonteen vuoksi antamista määräyksis-
tä muuta johdu.
Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia,

3 luvun 1 §:n 3 momenttia, 2 §:n 2 moment-
tia, 9 §:n 2—4 momenttia ja 13 §:n 1 mo-
menttia, 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 7 lukua ei sovelleta
vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen laatimi-
seen.
Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:ää, 2 §:n 2 mo-

menttia, 5 §:n 1 momenttia ja 7 §:n 6 mo-
menttia ei sovelleta vakuutusyhdistyksen kon-
sernitilinpäätöksen laatimiseen.

2 §
Vakuutusyhdistyksen tilikautena on kalen-

terivuosi. Yhdistyksen toiminnan alkaessa tai
päättyessä tilikausi saa olla tätä lyhyempi tai
pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on

oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodos-
tettava yhtenäinen kokonaisuus. Tilinpäätös-
tä varmentamaan on laadittava ministeriön
määräämät tase-erittelyt ja liitetietojen eritte-
lyt. Vakuutusvalvontavirasto voi antaa eritte-
lyistä tarkempia määräyksiä.
Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on annet-

tava tilintarkastajille viimeistään kuukautta
ennen varsinaista yhdistyskokousta.

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutuksen on antanut yhtä useampi

vakuutuslaitos ehdoin, että ne ovat vastuussa
omasta ja toistensa puolesta, ehdosta huoli-
matta saadaan vastuuvelkaan jättää ottamatta
se osa vastuun pääoma-arvosta, joka sopi-
muksen mukaan kuuluu toiselle suomalaisel-
le vakuutuslaitokselle tai ulkomaiselle ETA-
vakuutusyhtiölle, jollei se ole selvitystilassa
tai 12 luvun 6 c §:ssä tarkoitetussa asemas-
sa. Viimeksi mainituissa tapauksissa tai, jos
kysymyksessä on muu ulkomainen vakuu-
tusyhtiö, Vakuutusvalvontavirastolla on oi-
keus päättää, saadaanko ja missä määrin toi-
selle vakuutuslaitokselle kuuluvan vastuun
pääoma-arvo jättää ottamatta vastuuvelkaan.
Yhdistyksellä on oltava turvaavat laskupe-

rusteet vastuuvelan määräämiseksi. Vakuu-
tusvalvontavirasto voi vaatia ennakkovahvis-
tuksen vastuuvelan määräämisessä noudatet-
taville tilastollisille ja korkoutusta koskeville
menetelmille. Vastuuvelan sisällöstä ja tur-
vaavuuden vastuuvelalle asettamista vaati-
muksista säädetään tarkemmin asetuksella.

3 a §
— — — — — — — — — — — — —
Ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuu-

tusyhdistyksen on katettava vastuuvelka jäl-
jempänä tässä pykälässä säädettyihin omai-
suuslajeihin kuuluvin sellaisin varoin, jotka
käypään arvoon Vakuutusvalvontaviraston
määräämien perusteiden mukaan arvostettui-
na riittävät kattamaan vastuuvelan, josta en-
sin on vähennetty seuraavat erät:
1) annettua jälleenvakuutusliikettä vastaava

osuus enintään viraston hyväksymään mää-
rään;
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-

distyksen pyynnöstä määräajaksi hyväksyä
vastuuvelan katteeksi muitakin kuin 5 mo-
mentissa tarkoitettuja varoja.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Käyttöomaisuutta ovat esineet, erikseen

luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyö-
dykkeet, jotka on tarkoitettu liiketoiminnassa
tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikaute-
na.
Sijoitusomaisuutta ovat varojen sijoittami-

seksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankitut
hyödykkeet.
Jos hyödykettä käytetään sekä 1 että 2 mo-
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mentissa säädettyyn tarkoitukseen, se kuuluu
käyttöomaisuuteen ja sijoitusomaisuuteen
käyttötarkoitustensa mukaisessa suhteessa.

5 a §
Jos hyödyke on tarkoitettu tuottamaan tu-

loa jatkuvasti useana tilikautena ja jos sen
valmistamiseen kohdistettavissa olevan lai-
nan korkomenot valmistusajalta ja kirjanpi-
tolain 4 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen
osuus yhteensä ovat olennaiset mainitun py-
kälän 1 momentissa tarkoitettuun hankinta-
menoon verrattuna, hankintamenoon saadaan
lukea mainitun 2 momentin mukaisen osuu-
den ohella myös lainan korkomenot.
Jollei vakuutusyhdistys muuta näytä, sa-

manlajisten arvopapereiden hankintameno
määritetään olettaen, että arvopaperit on luo-
vutettu siinä järjestyksessä kuin ne on han-
kittu tai että luovutusjärjestys on ollut han-
kintajärjestykselle päinvastainen. Samanlajis-
ten arvopapereiden hankintamenoksi saadaan
merkitä myös toteutuneiden hankinta-
menojen keskiarvo, joka on painotettu vas-
taavilla hankintamäärillä.

5 b §
Taseeseen merkitään:
1) rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi

merkittävät saamiset nimellisarvoon, kuiten-
kin enintään todennäköiseen arvoon;
2) vakuutustekninen vastuuvelka 3 §:n ja

vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentape-
riaatteista annetun asetuksen (453/1995)
säännöksiä sekä ministeriön määräyksiä ja
päätöksiä noudattaen laskettuun arvoon;
3) muut velat nimellisarvoon taikka, jos

velka on indeksiin tai muuhun vertailuperus-
teeseen sidottu, muuttuneen vertailuperus-
teen mukaiseen nimellisarvoa korkeampaan
arvoon.
Jos kulukirjaus, joka on tehty 1 momentin

1 kohdan perusteella, osoittautuu viimeistään
tilikauden päättymispäivänä aiheettomaksi,
se on kirjattava kulukirjauksen oikaisuksi.

5 c §
Tilikauden päättyessä jäljellä olevien sijoi-

tusten hankintameno aktivoidaan. Rakennus-
ten hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan
suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Jos
sijoituksen käypä arvo on tilikauden päätty-
essä vielä poistamatonta hankintamenoa tai
tämän momentin perusteella aikaisemmin
tehdyillä arvonalennuksilla vähennettyä han-
kintamenoa pienempi, erotus kirjataan ar-

vonalennuksena kuluksi. Jollei ministeriö
erityisestä syystä toisin määrää, käyttöomai-
suudeksi ja saamiseksi katsottavien sijoitus-
ten osalta arvonalennus voidaan jättää teke-
mättä, jos arvon alentumista on pidettävä
tilapäisenä. Jos arvonalennus osoittautuu
viimeistään tilikauden päättymispäivänä ai-
heettomaksi, se on kirjattava kulukirjauksen
oikaisuksi.
Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja

pääomamarkkinavälineet voidaan merkitä
taseeseen 1 momentista poikkeavalla tavalla
siten kuin ministeriö tarkemmin määrää.
Jos maa- tai vesialueen, rakennuksen, ar-

vopaperin tai muun niihin verrattavan hyö-
dykkeen käypä arvo on tilinpäätöspäivänä
pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olen-
naisesti suurempi, taseeseen saadaan merkitä
vielä poistamatta olevan hankintamenon li-
säksi enintään käyvän arvon ja poistamatta
olevan hankintamenon erotuksen suuruinen
arvonkorotus. Arvonkorotusta vastaava mää-
rä merkitään sijoitusomaisuudeksi katsotta-
van hyödykkeen osalta tuloslaskelmaan ja
käyttöomaisuudeksi katsottavan hyödykkeen
osalta omaan pääomaan sisältyvään arvonko-
rotusrahastoon. Jos arvonkorotus osoittautuu
aiheettomaksi, tuloslaskelmaan merkitty ar-
vonkorotus on oikaistava tulosvaikutteisesti
ja arvonkorotusrahastoon merkitty arvonko-
rotus on peruutettava. Jos arvonkorotuksen
kohteena on emoyhdistyksen omistamia ty-
täryhteisön osakkeita tai osuuksia, tytäryh-
teisön omistamia emoyhdistyksen takuu-
osuuksia on korotusta tehtäessä pidettävä
arvottomina.
Hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi

tai käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitus-
ten ryhmästä toiseen 1—3 momentissa tar-
koitetun tasearvon määräisenä.
Taseen liitteenä on ilmoitettava tase-erä-

kohtaisesti sijoitusten hankintameno ja käypä
arvo.
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat

määräykset sijoitusten käyvän arvon ja han-
kintamenon määrittämisestä sekä rakennus-
ten suunnitelman mukaisten poistojen esittä-
mistavasta.

5 d §
Jos taseen vastaaviin merkittyjen aineetto-

mien hyödykkeiden tai kaluston todennäköi-
sesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on py-
syvästi vielä poistamatonta hankintamenoa
pienempi, erotus kirjataan arvonalennuksena
kuluksi.
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Taseen vastaavissa muuhun omaisuuteen
merkittyihin tavaravarastoihin sovelletaan
vaihto-omaisuutta koskevia kirjanpitolain 4
luvun 5 §:n 4 momentin sekä 5 luvun 6 ja
19 §:n säännöksiä.
Jos 1 tai 2 momentin perusteella tehty ku-

lukirjaus osoittautuu viimeistään tilikauden
päättymispäivänä aiheettomaksi, se on kirjat-
tava kulukirjauksen oikaisuksi.

6 §
Sidottua omaa pääomaa ovat vakuutusyh-

distyksessä takuupääoma, pohjarahasto, yli-
kurssirahasto, vararahasto ja arvonkorotusra-
hasto. Muut rahastot ovat vapaata omaa pää-
omaa. Tilikauden voitto ja voitto edellisiltä
tilikausilta ilmoitetaan erikseen vapaan oman
pääoman lisäyksenä, tilikauden tappio ja
tappio edellisiltä tilikausilta sen vähennykse-
nä.
Pääomalaina merkitään taseeseen omana

eränään siten kuin ministeriö tarkemmin
määrää.

6 a §
Taseessa tai sen liitteenä on ilmoitettava

yhdistyksen hallussa olevista omista takuu-
osuuksista takuuosuuslajeittain lukumäärä,
yhteenlaskettu nimellisarvo ja hankintameno.

7 §
Taseessa tai sen liitteenä on erikseen il-

moitettava 11 luvun 7 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen rahalainojen yhteismäärä siten
kuin Vakuutusvalvontavirasto tarkemmin
määrää.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee

myös rahalainoja sille, jolla takuuosuuden
omistuksen nojalla on vähintään 10 prosent-
tia takuuosuuksista tai takuuosuuksien tuot-
tamasta äänimäärästä taikka osakkeen tai
takuuosuuden omistuksen, optio-oikeuden tai
vaihtovelkakirjalainan nojalla vastaava omis-
tus tai äänivalta vakuutusyhdistyksen kanssa
samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä,
jos näiden rahalainojen yhteismäärä ylittää
Vakuutusvalvontaviraston määräämän rajan.

8 §
Tuloslaskelmassa tai taseessa taikka jom-

mankumman liitteenä on annettava seuraavat
tiedot:
1) vakuutusyhdistyksen takuupääoma jao-

teltuna takuuosuuslajeittain ja takuuosuusla-
jia koskevat yhdistysjärjestyksen pääasialli-
set määräykset;

2) pääomalainasta pääasialliset lainaehdot
ja sille maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaa-
maton korko tai muu hyvitys sekä muut pää-
omalainaa koskevat olennaiset tiedot sen
mukaan kuin Vakuutusvalvontavirasto mää-
rää.

9 §
Vakuutusyhdistyksen tilinpäätökseen on

sisällytettävä rahoituslaskelma ja emoyhdis-
tyksessä, jos se laatii konsernitilinpäätöksen,
myös konsernin rahoituslaskelma. Rahoitus-
laskelmassa on annettava selvitys varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Jos vakuutusyhdistys tilikauden aikana on

sulautumisen tai vakuutuskannan luovutuk-
sen perusteella vastaanottanut toisen yhdis-
tyksen varoja ja velkoja tai luovuttanut omia
varojaan ja velkojaan, siitä on annettava toi-
mintakertomuksessa selostus.
Hallituksen on toimintakertomuksessa teh-

tävä esitys yhdistyksen voittoa tai tappiota
koskeviksi toimenpiteiksi.

9 a §
Jos yhdistys on tilikauden aikana korotta-

nut takuupääomaa merkintäetuoikeudesta
poiketen, toimintakertomuksessa on selostet-
tava, miten ja millä ehdoilla takuupääomaa
korotettiin sekä miten merkintäetuoikeudesta
poikkeaminen vaikutti omistuksen ja ääni-
vallan jakautumiseen yhdistyksessä.

9 b §
Jos vakuutusyhdistys on emoyhdistys, se

on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen.
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa nouda-

tetaan soveltuvin osin, mitä 2, 3, 5,
5 a—5 d, 6, 6 a, 7 ja 8 §:ssä säädetään.

9 c §
Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä

tytäryhteisöllä on oltava sama tilikausi kuin
emoyhdistyksellä. Jos konsernitilinpäätök-
seen yhdisteltävän tytäryhteisön tilikausi
päättyy yli kuusi kuukautta ennen emoyhdis-
tyksen tilikauden päättymistä, konsernitilin-
päätökseen on yhdisteltävä tytäryhteisön vä-
litilinpäätös, joka laaditaan emoyhdistyksen
tilikauden päättymispäivälle.

9 d §
Jos vakuutuksenottajalle oikeuksia tuottava

konserni- tai osakkuusyhteisöjen välinen lii-
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ketoimi on tehty tavanomaisilla markkinaeh-
doilla, liiketoimesta syntynyt taseeseen akti-
voitu sisäinen kate voidaan jättää vähentä-
mättä konsernitilinpäätöksessä. Konserniti-
linpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettava
tällaiset poikkeukset sekä niiden vaikutus
konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelli-
seen asemaan, jos vaikutus on olennainen.
Kirjanpitolain 6 luvun 4 §:n 2 momenttia

ei sovelleta tytär- tai osakkuusyhteisön va-
kuutustekniseen vastuuvelkaan. Tämän poik-
keusmenettelyn käytöstä on ilmoitettava
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

9 e §
Emoyhdistyksen toimintakertomuksessa on

annettava selostus, jos yhdistyksestä on tul-
lut emoyhdistys. Lisäksi konsernista on an-
nettava 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu selos-
tus. Lisäksi on ilmoitettava se määrä, joka
konsernin vapaasta omasta pääomasta kon-
serniin kuuluvien yhteisöjen on yhtiö- tai
yhdistysjärjestyksen mukaan siirrettävä si-
dottuun omaan pääomaan.

9 f §
Toimintakertomuksessa on ilmoitettava

takuuosuuslajeittain yhdistyksen ja sen tytär-
yhteisöjen hallussa olevien yhdistyksen ta-
kuuosuuksien kokonaismäärät, yhteenlaske-
tut nimellisarvot sekä suhteelliset osuudet
takuupääomasta ja kaikkien takuuosuuksien
yhteenlasketuista äänimääristä.
Jos yhdistykselle on tilikauden aikana tul-

lut tai se on tilikauden aikana luovuttanut
omia takuuosuuksia, siitä on mainittava toi-
mintakertomuksessa. Toimintakertomuksessa
takuuosuuksista on ilmoitettava seuraavat tie-
dot:
1) päivä, jona takuuosuudet ovat tulleet tai

ne on luovutettu;
2) syyt, joiden vuoksi takuuosuudet ovat

tulleet tai niitä on luovutettu;
3) miten takuuosuudet ovat tulleet tai ne

on luovutettu;
4) lukumäärä;
5) yhteenlaskettu nimellisarvo;
6) suhteellinen osuus takuupääomasta ja

kaikkien takuuosuuksien yhteenlasketusta
äänimäärästä;
7) takuuosuuksista suoritettu vastike;
8) vaikutus omistuksen ja äänivallan ja-

kautumiseen yhdistyksessä.
Edellä 2 momentin 3—7 kohdassa tarkoi-

tetut tiedot on ilmoitettava takuuosuuslajeit-
tain. Jos takuuosuuksia on tullut yhdistyksen

lähipiiriin kuuluvalta tai niitä on luovutettu
lähipiiriin kuuluvalle, lähipiiriin kuuluva on
mainittava nimeltä.

11 §
Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava tilin-

päätös rekisteröitäväksi kahden kuukauden
kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvista-
misesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös
tilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen
jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoi-
tus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämää-
rästä ja yhdistyksen voittoa tai tappiota kos-
kevasta yhdistyskokouksen päätöksestä.
Emoyhdistyksen on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi myös konsernitilinpäätös ja konserniti-
lintarkastuskertomus.

12 §
Ministeriö antaa vakuutustoiminnan eri-

tyisluonteesta johtuvat määräykset vakuu-
tusyhdistyksen ja sen konsernin tuloslaskel-
man ja taseen kaavasta sekä tuloslaskelman
ja taseen liitetiedoista ja toimintakertomuk-
sessa ilmoitettavista tiedoista.
Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutus-

toiminnan erityisluonteesta johtuvat tarkem-
mat määräykset vakuutusyhdistyksen tilin-
päätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimi-
sesta.
Vakuutusvalvontavirasto voi antaa ohjeita

ja lausuntoja tämän luvun, ministeriön 1 mo-
mentissa tarkoitettujen määräysten sekä kir-
janpitolain ja kirjanpitoasetuksen soveltami-
sesta vakuutusyhdistykseen ja sen konser-
niin.
Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-

distyksen hakemuksesta erityisestä syystä
määräajaksi myöntää luvan poiketa 3 mo-
mentissa tarkoitetuista säännöksistä ja mää-
räyksistä, jos poikkeus on tarpeen oikean ja
riittävän kuvan saamiseksi yhdistyksen tai
sen konsernin toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu määräys,

ohje, lausunto tai lupa on kirjanpitolain tai
kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, ministeriön tai Vakuu-
tusvalvontaviraston on ennen määräyksen,
ohjeen, lausunnon tai luvan antamista pyy-
dettävä siitä kirjanpitolautakunnan lausunto.
Vakuutusvalvontavirasto voi erityisistä

syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauk-
sissa poikkeuksia kirjanpitolain 3 luvun
1 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä maini-
tusta velvollisuudesta, tilinpäätöksen tai kon-
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sernitilinpäätöksen laatimisajasta, konserniti-
linpäätöksen laatimisvelvollisuudesta, kon-
sernituloslaskelman ja konsernitaseen laati-
misessa noudatettavista kaavoista ja liitetie-
doista sekä 9 c §:n ensimmäisessä virkkees-
sä säädetystä velvollisuudesta. Poikkeuksen
myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole
tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koske-
vien Euroopan yhteisöjen säädösten vastainen.

10 a luku

Toimintapääoma

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkemmat

määräykset 1 ja 2 momentin soveltamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

4 §
Suuren vakuutusyhdistyksen oman pää-

oman on oltava vähintään puolet 3 §:n mu-
kaisesta vakuutusyhdistyksen takuumäärästä.
Tätä pykälää sovellettaessa omaan pääomaan
rinnastetaan vakuutusyhdistyksen ottama
pääomalaina.

11 luku

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu
käyttö

1 §
Vakuutusyhdistyksen varoja saadaan jakaa

osakkaille vain sen mukaisesti kuin tässä
laissa säädetään:
1) voitonjaosta;
2) varojen jaosta ylikurssirahaston tai vara-

rahaston alentamisen tai takuupääoman ta-
kaisinmaksun yhteydessä;
3) omien takuuosuuksien hankkimisesta ja

pantiksi ottamisesta;
4) varojen jaosta yhdistyksen purkautuessa

tai sulautuessa.
Varoja ei saa jakaa eikä 7 §:ssä tarkoitet-

tua lainaa tai varoja antaa ennen yhdistyksen
rekisteröintiä.
Tämän luvun säännöksiä voitonjaosta nou-

datetaan soveltuvin osin maksettaessa korkoa
sellaisille takuuosuuksille, jotka tuottavat
osakkuuden vakuutusyhdistyksessä.

2 §
Voitonjako ei saa ylittää viimeksi päätty-

neeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukai-

sen voiton ja yhdistyksen muun vapaan
oman pääoman yhteismäärää vähennettynä
taseen osoittamalla tappiolla sekä muilla ja-
kokelvottomilla erillä, jotka ovat:
1) taseeseen aktivoituja perustamismenoja

vastaava määrä;
2) taseeseen aktivoituja tutkimusmenoja ja

muita kuin kirjanpitolain 5 luvun 8 §:ssä
tarkoitettuja kehittämismenoja vastaava mää-
rä;
3) omien takuuosuuksien hankintameno;
4) määrä, joka yhdistysjärjestyksen mu-

kaan on siirrettävä vararahastoon tai muutoin
jätettävä jakamatta.
Takuupääoman alentamisesta aiheutuvaan

voitonjaon rajoitukseen sovelletaan, mitä 5
luvun 2 §:ssä säädetään. Pääomalainalle
maksettavasta korosta tai muusta hyvitykses-
tä johtuvasta voitonjaon rajoituksesta sääde-
tään 1 luvun 5 c §:n 2 momentissa ja
5 d §:n 1 momentissa.
Emoyhdistyksen voittona ei saa jakaa mää-

rää, joka ylittää viimeksi kuluneelta tilikau-
delta vahvistetun konsernitaseen mukaisen
voiton ja konsernin muun vapaan oman pää-
oman yhteismäärän vähennettynä konsernita-
seen osoittamalla tappiolla, 1 momentissa
tarkoitetuilla muilla jakokelvottomilla erillä,
2 momentissa tarkoitetuilla erillä sekä mää-
rällä, jolla konserniin kuuluvien yhteisöjen
tilinpäätöksissä tehdyt, kirjanpitolaissa tar-
koitetut vapaaehtoiset varaukset sekä tehty-
jen ja suunnitelman mukaisten poistojen ero-
tus on konsernitilinpäätöksessä merkitty va-
paaseen omaan pääomaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu voitonjako

on kielletty, jos suuren vakuutusyhdistyksen
oma pääoma on pienempi kuin 10 a luvun
4 §:ssä säädetty tai pienen vakuutusyhdistyk-
sen pienempi kuin 2 luvun 5 §:n 3 momen-
tissa säädetty vähimmäismäärä. Omaan pää-
omaan ei kuitenkaan tällöin rinnasteta va-
kuutusyhdistyksen ottamaa pääomalainaa.

3 §
Pienen vakuutusyhdistyksen, jonka 2 luvun

5 §:n 3 momentissa tarkoitettu oma pääoma
on pienempi kuin tämän oman pääoman
kaksinkertainen vähimmäismäärä, on vuosit-
tain kartutettava vararahastoa vähintään
kymmenellä prosentilla liikkeen tuottamasta
voitosta.
— — — — — — — — — — — — —
Vararahastoa saadaan alentaa yhdistysko-

kouksen päätöksen mukaisesti ainoastaan
vahvistetun taseen osoittaman tappion peittä-
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miseksi, jollei sitä voida peittää vapaalla
omalla pääomalla, tai varojen siirtämiseksi
pohjarahastoon.

3 a §
Arvonkorotusrahastoa saadaan käyttää ai-

noastaan vakuutusyhdistyksen pohjarahaston
kartuttamiseen ja tällöinkin vain, jos rahasto
on muodostunut käyttöomaisuudeksi katsot-
tavien sijoitusten arvonkorotuksista. Arvon-
korotusta peruutettaessa rahastoon merkittyä
pääomaa on vähennettävä peruutettavalla
määrällä. Jos pohjarahastoa on kartutettu
käyttämällä hyväksi arvonkorotusrahastoa
eikä rahastoon merkittyä pääomaa voida pie-
nentää peruutettavalla määrällä, vastaava
määrä on merkittävä vapaan oman pääoman
vähennykseksi.

4 §
Voitonjaosta päättää yhdistyskokous. Yh-

distyskokous saa päättää jaettavaksi hallituk-
sen ehdottamaa tai hyväksymää määrää
enemmän vain, jos se on yhdistysjärjestyk-
sen mukaan siihen velvollinen.

5 §
Jos vakuutusyhdistyksen varoja on jaettu

osakkaalle vastoin tämän lain säännöksiä,
osakkaan on palautettava näin saamansa va-
rat korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentissa
säädettyine vuotuisine korkoineen, jollei hä-
nellä ollut perusteltua aihetta olettaa varojen
jakamisen tapahtuneen tämän lain mukaises-
ti.
Varojen jakamista koskevan päätöksen

tekemiseen tai täytäntöönpanoon taikka pää-
töksen perusteena olevan virheellisen taseen
laatimiseen tai vahvistamiseen osallistuneet
ovat yhteisvastuussa varojen palauttamisen
jälkeisen vajauksen täyttämisestä 15 luvun 1,
3 ja 4 §:n sekä tilintarkastuslain 44 §:n mu-
kaisesti.

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistyskokous voi kuitenkin päätöksellä,

jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa
annetuista äänistä, antaa voitosta käytettä-
väksi yleishyödylliseen tai siihen verratta-
vaan tarkoitukseen määriä, joilla 2 luvun
5 §:n 3 momentissa tai 10 a luvun 4 §:ssä
tarkoitettuun omaan pääomaan verrattuna ei
ole sanottavaa merkitystä.

7 §
Vakuutusyhdistys saa antaa rahalainan 1

luvun 5 b §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetulle henkilölle vain tämän luvun 2 §:n
mukaan voitonjakokelpoisten varojen rajois-
sa ja vain, jos lainalla on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneen talletuspankin antama takaus tai
muu turvaava vakuus. Sama koskee rahalai-
nan antamista edellä tarkoitetun henkilön
aviopuolisolle tai häneen avioliitonomaisessa
suhteessa olevalle henkilölle, henkilön ja
hänen aviopuolisonsa tai häneen aviolii-
tonomaisessa suhteessa olevan henkilön
etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle
sukulaiselle sekä mainittujen henkilöiden
aviopuolisoille tai heihin avioliitonomaisessa
suhteessa oleville henkilöille.
Vakuutusyhdistys ei saa antaa rahalainaa

tai muita yhdistyksen varoja käytettäväksi
siihen, että varojen saaja tai tämän 1 luvun
5 b §:n mukaiseen lähipiiriin kuuluva hank-
kisi varoilla yhdistyksen takuuosuuksia tai
samaan konserniin kuuluvan toisen yhteisön
osakkeita, jäsenosuuksia, takuuosuuksia tai
muita yhtiöosuuksia.
Hallituksen pöytäkirjaan tai tase-erittelyi-

hin sisällytettävään luetteloon on erikseen
merkittävä jokainen 1 momentissa tarkoitettu
laina. Merkinnästä on käytävä ilmi velallisen
nimi, lainan ehdot ja annetut vakuudet.

8 §
Vakuutusyhdistyksen kanssa samaan kon-

serniin kuuluvalle yhteisölle annettavaa luot-
toa ja tällaiseen yhteisöön sijoittamista kos-
kevat merkittävät tai periaatteelliset päätök-
set on tehtävä vakuutusyhdistyksen hallituk-
sessa.

9 §
Jos vakuutusyhdistys on antanut rahalainan

tai varoja käytettäväksi vastoin 7 §:n sään-
nöksiä, noudatetaan, mitä 5 §:ssä säädetään.
Sen, jonka velvoitteesta vakuutusyhdistys

on antanut vakuuden vastoin 10 §:ää, on
huolehdittava siitä, että vakuus heti vapaute-
taan, tai korvattava yhdistykselle vakuuden
arvo. Korvattavalle määrälle on maksettava
korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
korko. Vajauksen täyttämistä koskee, mitä
5 §:ssä säädetään.
Jos yhdistyksen 2 §:ssä tarkoitetut voiton-

jakokelpoiset varat ovat vähentyneet siten,
että yhdistys ei saisi 7 §:n mukaan antaa
rahalainaa, yhdistyksen on perittävä raha-
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lainoja takaisin siltä osin kuin niiden yhteen-
laskettu määrä on suurempi kuin yhdistyksen
voitonjakokelpoisten varojen määrä.

12 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

4 §
Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on

valvoa, että vakuutusyhdistykset toimivat
lain, yhdistysjärjestyksensä ja hyvän vakuu-
tustavan mukaisesti.
Viraston tehtävänä on suorittaa yhdistysten

tarkastus niin usein ja siinä laajuudessa kuin
valvontatehtävien hoito vaatii.
Viraston tarkastusoikeuteen kuuluu vakuu-

tusyhdistyksen ja sen tytäryhteisön liikkeen
ja muun toiminnan tarkastaminen sen toimi-
tiloissa sekä osallistuminen kokouksiin, jois-
sa käytetään päätösvaltaa tarkastettavissa
asioissa. Virasto ei kuitenkaan saa osallistua
päätöksentekoon.
Jos erityistä syytä on, virasto voi ottaa hal-

tuunsa tarkastuksen alaisia asiakirjoja. Yh-
distyksen pyynnöstä niistä on maksutta an-
nettava yhdistykselle jäljennös.

5 §
Vakuutusyhdistyksen on vuosittain kuu-

kauden kuluessa siitä yhdistyskokouksesta,
jossa tuloslaskelma ja tase on vahvistettu,
kuitenkin viimeistään heinäkuussa tai Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksymänä myö-
hempänä ajankohtana, toimitettava virastolle
sen laatiman kaavan mukainen kertomus
toiminnastaan ja tilastaan. Kertomukseen on
liitettävä jäljennökset 10 luvun 11 §:ssä tar-
koitetuista asiakirjoista.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus kiel-

tää yhdistyskokouksen, hallintoneuvoston tai
hallituksen 1 momentissa tarkoitettua asiaa
koskevan päätöksen täytäntöönpano. Jos
päätös jo on pantu täytäntöön, virasto voi
velvoittaa yhdistyksen ryhtymään toimenpi-
teisiin oikaisun aikaansaamiseksi.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ke-

hotuksen tai kiellon tehosteeksi virasto voi
asettaa uhkasakon. Uhkasakon tuomitsee
maksettavaksi vakuutusyhdistyksen kotipai-
kan lääninhallitus.
Jollei kehotusta tai kieltoa noudateta, vi-

rasto voi kieltää yhdistystä antamasta uusia
vakuutuksia, kunnes asia on korjattu.

6 a §
Vakuutusvalvontavirasto voi määrätä va-

kuutusyhdistyksen toiminnan lopetettavaksi,
jos:
1) yhdistys ei aloita toimintaansa 12 kuu-

kauden kuluessa yhdistysjärjestyksen vahvis-
tamisesta;
2) yhdistys ilmoittaa luopuvansa vakuutus-

liikkeen harjoittamisesta;
3) yhdistys on lopettanut toimintansa yli

kuuden kuukauden ajaksi yhdistysjärjestyk-
sen vahvistamisen jälkeen;
4) yhdistys ei noudata 6 §:ssä tarkoitettua

kehotusta tai kieltoa ja velvoitteiden laimin-
lyönti on törkeä;
5) yhdistys ei ole kyennyt sille asetetussa

määräajassa suorittamaan 6 b §:ssä tarkoite-
tussa taloudellisen aseman tervehdyttämis-
suunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitus-
suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä; taik-
ka
6) niissä olosuhteissa, joiden vallitessa yh-

distysjärjestys on vahvistettu, on tapahtunut
sellaisia muutoksia, ettei yhdistysjärjestystä
enää vahvistettaisi, taikka toiminnan aloitta-
misen edellytykset eivät enää täyty.
Jos Vakuutusvalvontavirasto on 1 momen-

tin mukaisesti määrännyt vakuutusyhdistyk-
sen toiminnan lopetettavaksi, vakuutusyhdis-
tys on selvitystilassa, ja se on purettava.

6 b §
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toimin-

tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun
2 §:n mukainen toimintapääoman vähim-
mäismäärä, on viipymättä toimitettava Va-
kuutusvalvontaviraston hyväksyttäväksi yh-
distyksen taloudellisen aseman tervehdyttä-
missuunnitelma.
Suuren vakuutusyhdistyksen, jonka toimin-

tapääoma on pienempi kuin 10 a luvun
3 §:n mukainen takuumäärä, tai vakuutusyh-
distyksen, jonka oma pääoma ei täytä 2 lu-
vun 5 §:n 3 momentissa tai 10 a luvun
4 §:ssä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia, on
viipymättä toimitettava Vakuutusvalvontavi-
raston hyväksyttäväksi lyhyen aikavälin ra-
hoitussuunnitelma.

6 c §
Vakuutusvalvontavirasto voi ottaa haltuun-

sa vakuutusyhdistyksen hallinnassa olevaa
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omaisuutta taikka kieltää yhdistystä luovutta-
masta tai panttaamasta tällaista omaisuutta,
jos:
1) yhdistys ei täytä 10 luvun 3 a §:ssä sää-

dettyjä vastuuvelan katetta koskevia vaati-
muksia;
2) yhdistys ei täytä 6 b §:n 2 momentissa

mainittuja yhdistyksen toimintapääomalle ja
omalle pääomalle säädettyjä vaatimuksia;
3) yhdistys ei enää täytä 6 b §:n 1 mo-

mentissa mainittuja yhdistyksen toimintapää-
omalle asetettuja vaatimuksia ja virastolla on
aihetta olettaa yhdistyksen tilan edelleen
heikkenevän; taikka
4) virasto katsoo yhdistyksen olevan joutu-

massa 3 kohdassa tarkoitettuun tilaan.

7 §
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin

4—6 tai 6 a—6 c §:ssä, 6 luvun 4 §:ssä
taikka 13 luvun 2 tai 4 §:ssä olevan sään-
nöksen nojalla, voidaan panna täytäntöön
valituksesta huolimatta.

13 luku

Selvitystila ja purkaminen

1 §
Vakuutusyhdistys on asetettava selvitysti-

laan ja purettava, jollei 12 luvun 6 b §:n 2
momentissa säädettyjä vaatimuksia ole täy-
tetty kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
asia ilmoitettiin yhdistyskokoukselle. Vakuu-
tusvalvontavirastolla on kuitenkin oikeus
pidentää määräaika enintään vuodeksi, jollei
vakuutettuja etuja näin vaaranneta.
Yhdistyskokous voi sen lisäksi, mitä 1

momentissa säädetään, päättää yhdistyksen
asettamisesta selvitystilaan ja sen purkami-
sesta.
Jos yhdistyksen vakuutuksenottajien luku-

määrä on kahtena peräkkäisenä vuonna alle
300, Vakuutusvalvontavirasto voi ryhtyä
toimenpiteisiin yhdistyksen asettamiseksi
selvitystilaan ja purkamiseksi, jollei virasto
katso, että yhdistyksen toiminnassa edelleen
toteutuvat terveet vakuutukselliset perusteet.
Kutsussa selvitystilaan asettamista käsitte-

levään yhdistyskokoukseen on mainittava
päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Eh-
dotus liitteineen on pidettävä vakuutusyhdis-
tyksen päätoimipaikassa osakkaiden nähtävä-
nä vähintään viikon ajan ennen yhdistysko-
kousta ja viipymättä lähetettävä osakkaalle,

joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäväksi
yhdistyskokouksessa.
Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokouksen

päätös yhdistyksen asettamisesta selvitysti-
laan ja sen purkamisesta 1 momentissa tar-
koitetussa tilanteessa on pätevä, jos osak-
kaat, joilla on enemmän kuin puolet anne-
tuista äänistä, ovat sitä kannattaneet tai ta-
pauksessa, jossa äänet ovat menneet tasan,
jos puheenjohtaja on yhtynyt päätökseen.
Muussa tapauksessa päätös on pätevä vain,
jos sitä ovat kannattaneet ne, joilla on vähin-
tään kaksi kolmasosaa tai yhdistysjärjestyk-
sessä määrätty suurempi osa kokouksessa
annetuista äänistä.
Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös

on tehty. Yhdistyskokous voi kuitenkin 2
momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrä-
tä selvitystilan alkamisajankohdaksi muunkin
myöhemmän päivän.

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös

osoittaa, ettei vakuutusyhdistys täytä 1 mo-
mentin mukaisia toimintapääomalle tai omal-
le pääomalle asetettuja vaatimuksia, yhdis-
tyskokous on pidettävä kahden kuukauden
kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. Halli-
tuksen on annettava Vakuutusvalvontaviras-
tolle tieto kutsusta yhdistyskokoukseen.
Jos hallitus ja toimitusjohtaja eivät ole 1

momentissa tarkoitetussa tapauksessa laati-
neet tilinpäätöstä, Vakuutusvalvontaviraston
tulee kehottaa hallitusta ja toimitusjohtajaa
viivytyksettä laatimaan tilinpäätös ja anta-
maan se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Jollei kehotusta noudateta, virastolla on oi-
keus laadituttaa tilinpäätös, antaa se tilintar-
kastajien tarkastettavaksi ja 2 momentissa
mainitussa tapauksessa kutsua yhdistysko-
kous koolle.
Jollei yhdistys 1 §:n 1 momentin mukaisen

määräajan päättyessä täytä 1 momentin mu-
kaisia toimintapääomalle tai omalle pää-
omalle säädettyjä vaatimuksia, yhdistysko-
kouksen on päätettävä yhdistyksen asettami-
sesta selvitystilaan ja sen purkamisesta. Jos
yhdistyskokous ei tee päätöstä, hallituksen
on haettava sellaista päätöstä Vakuutusval-
vontavirastolta. Hakemuksen voi tehdä myös
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai tilintar-
kastaja.
Jos hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja

laiminlyövät 1 momentissa säädetyt velvolli-
suutensa, he vastaavat yhteisvastuullisesti
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velvoitteista, jotka sen jälkeen syntyvät yh-
distykselle. Tässä säädettyä vastuuta ei kui-
tenkaan ole velvoitteesta, joka syntyy sen
jälkeen, kun kysymys selvitystilaan asettami-
sesta on siirretty Vakuutusvalvontaviraston
käsiteltäväksi tai tilintarkastajat ovat tarkas-
taneet ja yhdistyskokous on hyväksynyt ti-
linpäätöksen, jonka mukaan yhdistys täyttää
1 momentin mukaiset vaatimukset.
Hallituksen päätösehdotukseen on liitettävä

tässä pykälässä tarkoitettu tilinpäätös ja sitä
koskeva tilintarkastajien lausunto.

4 §
Kun yhdistyskokous tekee päätöksen selvi-

tystilasta, sen on samalla valittava vähintään
yksi selvitysmies hallituksen, toimitusjohta-
jan ja mahdollisen hallintoneuvoston tilalle.
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus lisäksi
määrätä yksi selvitysmies. Jollei selvitysti-
lassa olevalla yhdistyksellä ole rekisteriin
merkittyjä toimikelpoisia selvitysmiehiä, vi-
raston tulee määrätä väliaikainen selvitys-
mies rekisteriviranomaisen ilmoituksesta
taikka osakkaan, velkojan tai muun sellaisen
henkilön hakemuksesta, jonka oikeus voi
riippua siitä, että yhdistyksellä on joku, joka
voi sitä edustaa. Väliaikaisen selvitysmiehen
tulee viivytyksettä kutsua yhdistyskokous
toimittamaan selvitysmiehen vaali. Väliaikai-
sen selvitysmiehen tehtävä lakkaa, kun yh-
distyskokous on valinnut selvitysmiehet.
Kun Vakuutusvalvontavirasto määrää yh-

distyksen selvitystilaan ja purettavaksi, sen
on samalla määrättävä vähintään yksi selvi-
tysmies.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Selvitystilassa olevan yhdistyksen yhdis-

tyskokoukseen sovelletaan yhdistyskokousta
koskevia tämän lain säännöksiä, jollei tämän
luvun säännöksistä muuta johdu. Jos se on
tarpeen selvitystilan lopettamiseksi ja toi-
minnan jatkamiseksi, yhdistyskokous voi
päättää myös yhdistysjärjestyksen muuttami-
sesta, takuupääoman korottamisesta ja pää-
omalainan ottamisesta tämän lain säännöksiä
noudattaen.

6 §
Kun yhdistys on asetettu selvitystilaan,

hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyk-
settä laadittava tilinpäätös ja konsernitilin-
päätös siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta,
jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhdis-

tyskokouksessa. Tilinpäätös on mahdollisim-
man pian esitettävä yhdistyskokouksessa.
Soveltuvin osin noudatetaan, mitä edellä
säädetään tilinpäätöksestä ja tilintarkastuk-
sesta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä

selvitystilaa koskevasta päätöksestä ja selvi-
tysmiesten vaalista ilmoitus Vakuutusvalvon-
tavirastolle sekä rekisteröimistä varten rekis-
teriviranomaiselle.

9 §
Selvitysmiesten on laadittava kultakin tili-

kaudelta tilinpäätös, joka on esitettävä kol-
men kuukauden kuluessa tilikauden päätty-
misestä varsinaisen yhdistyskokouksen hy-
väksyttäväksi. Mitä tässä laissa säädetään
hallituksen esityksestä voittoa tai tappiota
koskeviksi toimenpiteiksi, ei sovelleta näihin
tilinpäätöksiin. Jollei selvitystilaa ole kahden
vuoden kuluessa saatettu loppuun, selvitys-
miesten on samalla ilmoitettava, miksi selvi-
tystilan loppuun saattaminen on viivästynyt.

10 §
— — — — — — — — — — — — —
Jollei osakas ole viiden vuoden kuluessa

siitä, kun lopputilitys esitettiin yhdistysko-
kouksessa, ilmoittautunut nostamaan hänelle
tulevaa jako-osuutta, hän on menettänyt oi-
keutensa siihen. Jos jako-osuus on vähäinen
jaettuun omaisuuteen verrattuna, Vakuutus-
valvontavirasto voi selvitysmiesten ilmoituk-
sesta määrätä sen tulevaksi valtiolle. Muussa
tapauksessa noudatetaan, mitä 19 §:ssä sää-
detään.

13 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, vakuutusyhdistyksen osakkaat, joilla on
vähintään yksi kolmasosa lopputilityksen
käsitelleessä yhdistyskokouksessa annetuista
äänistä, voivat vaatia selvitys- ja toimitus-
miehiä kutsumaan yhdistyskokouksen koolle
käsittelemään 15 luvun 6 §:ssä tarkoitetun
kanteen nostamista. Lisäksi noudatetaan,
mitä 7 luvun 11 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Kanne on nostettava vuoden kuluessa
lopputilityksen esittämisestä.

14 §
Lopputilitys, tilikirjat ja lopputilitystä käsi-
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telleen yhdistyskokouksen pöytäkirja on säi-
lytettävä kymmenen vuotta Vakuutusvalvon-
taviraston määräämällä tavalla.

15 §
Jos vakuutusyhdistyksen varat eivät osak-

kaiden lisämaksuvelvollisuuden toteuttami-
sen jälkeen riitä selvityskulujen eivätkä sel-
laisten saamisten suorittamiseen, joilla on
11 §:ssä säädetty etuoikeus, selvitysmiesten
tulee ilmoittaa tästä Vakuutusvalvontaviras-
tolle 16 §:ssä tarkoitetun yhteisvastuun to-
teuttamista varten.

17 §
Vakuutusvalvontaviraston tulee, saatuaan

15 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, määrätä
selvitysmies tai muu henkilö toimitsijana
hoitamaan yhdistysten keskinäiseen vastuu-
seen perustuvien suoritusten perintä.

18 §
Jos selvitystilassa olevan vakuutusyhdis-

tyksen varat sen jälkeen, kun kaikki tiedossa
olevat velat on maksettu, eivät riitä selvitys-
kulujen suorittamiseen, Vakuutusvalvontavi-
raston tulee selvitysmiesten ilmoituksesta
määrätä selvitystila lopetettavaksi ja julistaa
yhdistys puretuksi. Tällöin ei noudateta, mitä
5 tai 6, 8—10, 12 tai 13 §:ssä säädetään.
Ilmoitukseen on liitettävä Keskuskauppaka-
marin tai kauppakamarin hyväksymän tilin-
tarkastajan antama todistus siitä, että kaikki
tiedossa olevat velat on maksettu. Vakuutus-
valvontaviraston on määrättävä, että yhdistyk-
sen varat tulevat valtiolle. Selvitysmies-
ten tulee toimittaa viraston päätöksestä tieto
rekisteröimistä varten.

19 §
Jos yhdistyksen purkamisen jälkeen il-

maantuu uusia varoja tai yhdistystä vastaan
nostetaan kanne tai muutoin tarvitaan selvi-
tystoimenpiteitä, on selvitystilaa jatkettava.
Selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä täs-
tä ilmoitus rekisteröimistä varten. Kutsu jat-
ketun selvitystilan ensimmäiseen yhdistysko-
koukseen on toimitettava yhdistysjärjestyk-
sen mukaisesti. Jos yhdistyksellä selvitystä
jatkettaessa ei ole toimikelpoisia selvitysmie-
hiä, Vakuutusvalvontaviraston on hakemuk-
sesta määrättävä väliaikainen selvitysmies
sen mukaan kuin 4 §:ssä säädetään.

20 §
Jos vakuutusyhdistys on asetettu selvitysti-

laan yhdistyskokouksen päätöksellä 1 §:n 2
momentissa tarkoitetussa tapauksessa, yhdis-
tyskokous voi, tilintarkastajien annettua asi-
asta lausuntonsa, 1 §:n 5 momentin toisessa
virkkeessä säädetyllä äänten enemmistöllä
päättää, että selvitystila lopetetaan ja yhdis-
tyksen toimintaa jatketaan. Päätöstä ei kui-
tenkaan saa tehdä, jos selvitystilaan on tä-
män lain mukainen peruste tai jos yhdistyk-
sen omaisuutta on jaettu.
— — — — — — — — — — — — —
Kun hallitus on valittu, selvitysmiesten on

viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamis-
ta koskevasta päätöksestä ja hallituksen vaa-
lista ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle ja
rekisteröimistä varten rekisteriviranomaisel-
le. Päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen
rekisteröintiä. Yhdistyksen velkojille haettu
julkinen haaste jää vaikutuksitta, kun selvi-
tystila on lopetettu tämän pykälän mukaises-
ti.

21 §
— — — — — — — — — — — — —
Kun vakuutusyhdistyksen omaisuus on

luovutettu konkurssiin, tuomioistuimen tulee
viipymättä ilmoittaa siitä ja paikalletulopäi-
västä Vakuutusvalvontavirastolle. Tuomiois-
tuimen tulee niin ikään, jos virasto tekee
siitä esityksen, määrätä uskotuksi mieheksi
ja toimitsijamieheksi yksi viraston ehdottama
henkilö valittujen lisäksi.
— — — — — — — — — — — — —

14 luku

Sulautuminen

Sulautumisen edellytykset

1 §
Vakuutusyhdistys (sulautuva yhdistys) voi

sulautua toiseen vakuutusyhdistykseen (vas-
taanottava yhdistys) siten, että sulautuvan
yhdistyksen vakuutuskanta sekä muut varat
ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vas-
taanottavalle yhdistykselle.
Sulautuminen voi tapahtua siten, että:
1) vastaanottava yhdistys ja yksi tai

useampi sulautuva yhdistys sulautuvat (ab-
sorptiosulautuminen); taikka
2) vähintään kaksi sulautuvaa yhdistystä

sulautuu perustamalla yhdessä vastaanotta-
van yhdistyksen (kombinaatiosulautuminen).
Sulautuvan yhdistyksen ensivakuutuk-
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senottajaosakkaista tulee vastaanottavan yh-
distyksen osakkaita.

2 §
Yhdistykset voivat sulautua, vaikka sulau-

tuva yhdistys on asetettu selvitystilaan, jollei
sulautuvan yhdistyksen omaisuutta ole ryh-
dytty jakamaan osakkaille.

Sulautumissuunnitelma ja sen rekisteröinti

3 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten

hallitusten on laadittava kirjallinen sulautu-
missuunnitelma, joka on päivättävä ja alle-
kirjoitettava.
Sulautumissuunnitelmassa on oltava:
1) sulautumiseen osallistuvien yhdistysten

toiminimet, rekisterinumerot, osoitteet ja
kotipaikat;
2) absorptiosulautumisessa ehdotus vas-

taanottavan yhdistyksen yhdistysjärjestyksen
muutokseksi sekä kombinaatiosulautumisessa
ehdotus perustettavan yhdistyksen yhdistys-
järjestykseksi ja ehdotus siitä, miten perus-
tettavan yhdistyksen hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenet ja tilintarkastajat valitaan;
3) ehdotus sulautuvan yhdistyksen muiden

kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen osak-
kaiden mahdollisesta osakkuudesta vastaan-
ottavassa yhdistyksessä, ehdotus osakkaille
muusta mahdollisesta sulautumisen vuoksi
maksettavasta vastikkeesta sekä ehdotus vas-
tikkeesta sulautuvan yhdistyksen muille ta-
kuuosuudenomistajille ja heihin rinnastettavil-
le;
4) selvitys pääomalainoista, joiden velkojat

voivat vastustaa 12 §:ssä tarkoitetun täytän-
töönpanoluvan myöntämistä;
5) selvitys sulautuvan yhdistyksen omista-

mista vastaanottavan yhdistyksen takuu-
osuuksista, takuuosuuksien lukumäärä, yh-
teenlaskettu nimellisarvo ja taseeseen mer-
kitty hankintameno takuuosuuslajeittain;
6) absorptiosulautumisessa ehdotus vastik-

keen suorittamiseksi tarvittavasta uusmerkin-
nästä ja omien takuuosuuksien luovuttami-
sesta sekä kombinaatiosulautumisessa ehdo-
tus vastaanottavan yhdistyksen takuupää-
omasta;
7) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja

muista ehdoista;
8) selvitys sulautumiseen osallistuvan yh-

distyksen hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle
ja riippumattomana asiantuntijana toimivalle

hyväksytylle tilintarkastajalle annettavista
erityisistä eduista ja oikeuksista;
9) selvitys sulautumisen syystä sekä perus-

teista, joiden mukaan vastike määritetään, ja
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongel-
mista;
10) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon

suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta.
Jollei tässä luvussa muuta säädetä, 2 mo-

mentin 6 kohdassa tarkoitettuja ehdotuksia
koskee soveltuvin osin, mitä 4 luvussa sää-
detään uusmerkinnästä sekä 5 a luvussa omi-
en takuuosuuksien luovuttamisesta.
Sulautumissuunnitelmassa ei tarvita 2 mo-

mentin 9 kohdassa tarkoitettua selvitystä, jos
kaikki sulautumiseen osallistuvien yhdistys-
ten osakkaat ja Vakuutusvalvontavirasto
suostuvat siihen, että selvitystä ei laadita.

4 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten on

ilmoitettava sulautumissuunnitelma rekiste-
röitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman
allekirjoittamisesta. Sulautuminen raukeaa,
jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekis-
teröiminen evätään.

Sulautumissuunnitelman liitteet

5 §
Yhden tai useamman riippumattomana

asiantuntijana toimivan, Keskuskauppakama-
rin hyväksymän tai, jos sulautumiseen osal-
listuu vain pieniä vakuutusyhdistyksiä, Kes-
kuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväk-
symän tilintarkastajan on annettava sulautu-
missuunnitelmasta lausunto kullekin sulautu-
miseen osallistuvalle yhdistykselle. Lausun-
nossa on arvioitava, annetaanko sulautumis-
suunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot sei-
koista, jotka ovat omiaan olennaisesti vai-
kuttamaan sulautumisen syyn, vastaanotta-
valle yhdistykselle siirtyvän omaisuuden se-
kä vastikkeen arvon ja jaon arviointiin. Vas-
taanottavalle yhdistykselle annettavassa lau-
sunnossa on erikseen mainittava, onko su-
lautuminen omiaan vaarantamaan yhdistyk-
sen velkojen maksun. Lausunto on päivättä-
vä ja allekirjoitettava, ja se on liitettävä su-
lautumissuunnitelmaan.
Lausunnossa on lisäksi oltava:
1) selvitys yhdistykselle tulevasta omai-

suudesta;
2) selvitys omaisuuden arvioinnissa käyte-

tyistä arvostusmenetelmistä ja niitä käyttä-
mällä saatavista tuloksista;
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3) selvitys omaisuudesta annettavasta vas-
tikkeesta;
4) arvio siitä, vastaako omaisuuden arvo

vähintään omaisuudesta annettavaa vastiketta
ja, jos vastike on yhdistyksen takuuosuuksia,
takuuosuuksista maksettavaa määrää.
Omaisuus on arvioitava välittömästi ennen

yhdistyskokousta.
Jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yh-

distysten osakkaat sekä Vakuutusvalvontavi-
rasto suostuvat, riittää, että lausunto anne-
taan vastaanottavalle yhdistykselle uusmer-
kinnän maksuksi siirtyvästä omaisuudesta ja
siitä, onko sulautuminen omiaan vaaranta-
maan vastaanottavan yhdistyksen velkojen
maksun.

6 §
Sulautumissuunnitelmaan on kunkin sulau-

tumiseen osallistuvan yhdistyksen osalta lii-
tettävä:
1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää-

töstä koskevista asiakirjoista tai, jos sulautu-
misesta päättävässä yhdistyskokouksessa
käsitellään tilinpäätöksen vahvistamista, jäl-
jennös tätä tilinpäätöstä ja kahden tätä edel-
täneen tilikauden tilinpäätöstä koskevista
asiakirjoista;
2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta-

man tilikauden päättymisestä on kulunut su-
lautumisesta päättävään yhdistyskokoukseen
mennessä yli kuusi kuukautta eikä kokouk-
sessa käsitellä tilinpäätöksen vahvistamista,
jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla
neljää kuukautta vanhempi ja joka on laadit-
tu ja tarkastettu noudattaen soveltuvin osin
tilinpäätöstä koskevia säännöksiä ja mää-
räyksiä;
3) hallituksen selostus viimeisen tilinpää-

töksen tai välitilinpäätöksen jälkeisistä yh-
distyksen asemaan olennaisesti vaikuttavista
tapahtumista;
4) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston

lausunto välitilinpäätöksestä ja hallituksen
selostuksesta;
5) 5 §:ssä tarkoitettu lausunto sulautumis-

suunnitelmasta;
6) 3 §:n 4 momentissa ja 5 §:n 4 momen-

tissa tarkoitetut Vakuutusvalvontaviraston
suostumukset.

Sulautumissuunnitelman hyväksyminen

7 §
Sulautuvassa ja vastaanottavassa yhdistyk-

sessä sulautumisesta päättää yhdistyskokous.

8 §
Kutsu sulautumisesta päättävään yhdistys-

kokoukseen voidaan toimittaa sulautumis-
suunnitelman kuuluttamisen jälkeen. Kutsu
on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta
ja, jollei yhdistysjärjestyksessä ole määrätty
pidempää aikaa, viimeistään kuukautta en-
nen yhdistyskokousta tai 7 luvun 1 §:n 3
momentissa tarkoitettua viimeistä ilmoittau-
tumispäivää. Kokouskutsuun on otettava su-
lautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö.
Sulautumissuunnitelma liitteineen on pidet-

tävä osakkaiden nähtävänä kunkin sulautu-
miseen osallistuvan yhdistyksen päätoimipai-
kassa vähintään kuukauden ajan ennen su-
lautumisesta päättävää yhdistyskokousta ja
viivytyksettä lähetettävä osakkaalle, joka sitä
pyytää, sekä asetettava nähtäväksi yhdistys-
kokouksessa.

9 §
Yhdistyskokouksen päätös sulautumisesta

tehdään 7 luvun 17 §:n 1 momentin mukai-
sesti.
Jos sulautumissuunnitelmaa ei hyväksytä

muutoksitta kaikissa sulautumiseen osallistu-
vissa yhdistyksissä, sulautuminen raukeaa.
Sulautuvan yhdistyksen yhdistyskokous voi
kuitenkin muuttaa sulautumissuunnitelman
määräystä vastikkeen jakamisesta yhdistyk-
sen osakkaiden kesken. Muutoksesta on vii-
pymättä ilmoitettava muiden sulautumiseen
osallistuvien yhdistysten hallituksille sekä
yhdistyksen osakkaille samalla tavalla kuin
kutsu yhdistyskokoukseen toimitetaan.
Yhdistyskokouksen päätös sulautumissuun-

nitelman hylkäämisestä on viipymättä ilmoi-
tettava rekisteröitäväksi. Sulautuvan yhdis-
tyksen on ilmoitettava sulautumissuunnitel-
man muutos rekisteröitäväksi viimeistään
haettaessa 11 §:ssä tarkoitettua Vakuutusval-
vontaviraston suostumusta.

10 §
Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-

suunnitelma korvaa perustettavan yhdistyk-
sen perustamiskirjan. Sulautumisesta päättä-
vän yhdistyskokouksen on myös valittava
vastaanottavan yhdistyksen hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat,
jollei sulautumissuunnitelmassa muuta mää-
rätä.

Vakuutusvalvontaviraston suostumus

11 §
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun su-
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lautumiseen osallistuvat yhdistykset ovat
hyväksyneet sulautumissuunnitelman, niiden
on haettava Vakuutusvalvontaviraston suos-
tumus sulautumissuunnitelmaan sekä vahvis-
tus sulautumisen vaatimalle yhdistysjärjes-
tyksen muutokselle ja, jos kysymys on kom-
binaatiosulautumisesta, uuden yhdistyksen
yhdistysjärjestykselle.
Sulautumista koskevasta hakemuksesta

viraston on, jollei se katso, että hakemus on
enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutetta-
va vastaanottavan yhdistyksen kustannuksel-
la virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on
kehotettava niitä sulautuvan yhdistyksen va-
kuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistu-
tuksia hakemusta vastaan, esittämään ne vi-
rastolle sen määräämässä ajassa, joka saa
olla enintään kaksi kuukautta. Kuulutus on
annettava myös vastaanottavan yhdistyksen
vakuutusvelkojille, jos sulautuminen on
5 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omi-
aan vaarantamaan yhdistyksen velkojen
maksun. Viraston on velvoitettava sulautuva
yhdistys viipymättä antamaan tieto kuulutuk-
sesta ainakin yhdessä sulautuvan yhdistyksen
kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten
kuin virasto tarvittaessa määrää.
Viraston on annettava suostumuksensa,

jollei suunniteltu sulautuminen loukkaa va-
kuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katso-
ta vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä
kehitystä. Virastolla on oikeus liittää suostu-
mukseen ehdot, joita se pitää tarpeellisina
vakuutusten käsittämien etujen tai vakuutus-
toiminnan terveen kehityksen turvaamiseksi.
Sulautuvalla ja vastaanottavalla yhdistyk-

sellä sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo
viraston päätöksen loukkaavan oikeuttaan,
on oikeus valittaa päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.
Jollei suostumusta ole haettu määräajassa

tai jos se on evätty ja epäämispäätös on saa-
nut lainvoiman, sulautuminen on rauennut.

Lupa sulautumisen täytäntöönpanoon

12 §
Sulautumisen täytäntöönpanoon tarvitaan

rekisteriviranomaisen lupa. Sulautumiseen
osallistuvien yhdistysten on haettava lupaa
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun Vakuu-
tusvalvontavirasto on antanut 11 §:ssä tar-
koitetun suostumuksensa sulautumissuunni-
telmaan. Jos lupaa ei ole haettu määräajassa

tai lupaa ei myönnetä, sulautuminen raukeaa.
Lupahakemukseen on liitettävä sulautumis-

suunnitelman liitteet sekä päätökset sulautu-
misesta. Hakemukseen on liitettävä myös
selvitys siitä, että Vakuutusvalvontavirasto
on antanut 11 §:ssä tarkoitetun suostumuk-
sensa sulautumissuunnitelmaan.
Rekisteriviranomaisen on myönnettävä

lupa, jos yhdistyksen velkojat eivät vastusta
hakemusta tai ovat peruneet vastustuksensa
taikka ovat tuomioistuimen lainvoimaisen
tuomion mukaan saaneet maksun tai turvaa-
van vakuuden saatavastaan.

13 §
Rekisteriviranomaisen on annettava kuulu-

tus sulautuvan yhdistyksen velkojille. Kuulu-
tus on annettava myös vastaanottavan yhdis-
tyksen velkojille, jos sulautuminen on
5 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omi-
aan vaarantamaan yhdistyksen velkojen
maksun.
Kuulutuksessa on mainittava velkojan oi-

keudesta vastustaa hakemusta ilmoittamalla
siitä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti vii-
meistään kuukautta ennen kuulutuksessa
mainittua määräpäivää. Rekisteriviranomai-
sen on rekisteröitävä kuulutus ja ilmoitettava
siitä yhdistykselle viimeistään neljä kuukaut-
ta ennen määräpäivää sekä julkaistava se
virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäi-
sen kerran viimeistään kolme kuukautta ja
toisen kerran viimeistään kaksi kuukautta
ennen määräpäivää.
Yhdistyksen on viimeistään kolme kuu-

kautta ennen määräpäivää lähetettävä kuulu-
tuksesta kirjallinen ilmoitus tunnetuille vel-
kojilleen. Yhdistyksen hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan todistus ilmoitusten lähettä-
misestä on toimitettava rekisteriviranomai-
selle viimeistään kuukautta ennen määräpäi-
vää.
Jos velkoja vastustaa hakemusta, rekisteri-

viranomaisen on viipymättä vastustamiselle
varatun ajan päätyttyä ilmoitettava siitä yh-
distykselle.
Rekisteriviranomaisen on lykättävä hake-

muksen käsittelyä, jos määräpäivään men-
nessä velkoja ja yhdistys sitä yhdessä pyytä-
vät tai yhdistys osoittaa, että se on pannut
vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että
velkoja on saanut maksun tai turvaavan va-
kuuden saatavastaan.
Tuomioistuimen on käsiteltävä 5 momen-

tissa tarkoitettu asia viivytyksettä.
Yhdistyksen on viimeistään kuulutuksessa
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mainittuna määräpäivänä esitettävä rekisteri-
viranomaiselle selvitys siitä, että Vakuutus-
valvontaviraston suostumus on saanut lain-
voiman. Jos viraston suostumus ei ole saanut
lainvoimaa määräpäivään mennessä, rekiste-
riviranomaisen on lykättävä hakemuksen
käsittelyä, kunnes suostumus on lainvoimai-
nen.

14 §
Mitä 12 ja 13 §:ssä säädetään velkojasta,

ei koske vakuutusvelkojaa.

Sulautumisen täytäntöönpano ja
oikeusvaikutukset

15 §
Sulautumiseen osallistuvien yhdistysten on

tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus su-
lautumisen täytäntöönpanosta neljän kuukau-
den kuluessa sitä koskevan luvan myöntämi-
sestä. Jollei ilmoitusta tehdä määräajassa,
sulautuminen raukeaa.
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta

korvaa absorptiosulautumisessa 4 luvun
7 §:ssä tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen ja
kombinaatiosulautumisessa 2 luvun 10 §:ssä
tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. Muilta osin
vastikkeen suorittamiseksi tarvittavan uus-
merkinnän rekisteröinnissä noudatetaan so-
veltuvin osin 4 luvun säännöksiä ja vastaan-
ottavan yhdistyksen rekisteröinnissä 2 luvun
säännöksiä.
Ilmoitukseen on liitettävä kunkin sulautu-

miseen osallistuvan yhdistyksen hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus sekä
tilintarkastajien todistus siitä, että sulautumi-
sen rekisteröinnillä vastaanottava yhdistys
saa täyden maksun määrästä, joka merkitään
yhdistyksen omaan pääomaan vastikkeeksi
annettavista takuuosuuksista.
Jos sulautumiseen osallistuvista yhdistyk-

sistä useamman kuin yhden omaisuuteen on
voimassa yrityskiinnityslaissa (634/1984)
tarkoitettu yrityskiinnitys, sulautumista ei
saa rekisteröidä, jollei samalla rekisteröidä
hakemuksen perusteella yhdistysten ja kiin-
nityksenhaltijoiden sopimusta kiinnitysten
etuoikeuden järjestämisestä.
Rekisteröinnissä on otettava huomioon

sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu
rekisteröintiajankohta, jollei siihen ole estet-
tä eikä ajankohta ole myöhemmin kuin nel-
jän kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

16 §
Edellä 7 luvun 20 §:n 2 ja 3 momentista

poiketen kanne, joka koskee päätöstä sulau-
tumisesta, on pantava vireille kuuden kuu-
kauden kuluessa yhdistyskokouksen päätök-
sen tekemisestä. Tuomioistuimen on viipy-
mättä ilmoitettava kanteen vireilletulosta ja
asiassa annetusta lainvoimaisesta tuomiosta
rekisteriviranomaiselle.
Vaikka sulautuminen on rekisteröity, se

peruuntuu, jos päätös sulautumisesta tuomio-
istuimen lainvoimaisen tuomion mukaan on
mitätön. Sulautuva yhdistys ja vastaanottava
yhdistys ovat yhteisvastuussa sellaisesta vas-
taanottavan yhdistyksen velvoitteesta, joka
on syntynyt sulautumisen rekisteröinnin jäl-
keen, mutta ennen kuin rekisteriviranomai-
nen on kuuluttanut tuomioistuimen lainvoi-
maisesta tuomiosta.

17 §
Sulautuvan yhdistyksen vakuutuskanta se-

kä muut varat ja velat, lukuun ottamatta 15
luvun 1 ja 3 §:ään ja tilintarkastuslain
44 §:ään perustuvaa vaatimusta, siirtyvät
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhdis-
tykselle, kun sulautumisen täytäntöönpano
on rekisteröity. Samalla sulautuva yhdistys
purkautuu.
Sulautuvan yhdistyksen purkautuessa sen

osakkaille syntyy oikeus vastikkeeseen ja
heistä tulee vastaanottavan yhdistyksen osak-
kaita sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Vastaanottavan tai sulautuvan yhdistyksen
omistamat sulautuvan yhdistyksen takuu-
osuudet eivät kuitenkaan tuota oikeutta vas-
tikkeeseen.
Kun yhdistys on sulautunut toiseen yhdis-

tykseen, sulautuvan yhdistyksen vakuutuk-
senottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut
sulautumista koskevan päätöksen tekemiseen
ja jolla ei ole vakuutussopimuslain
(543/1994) 12 §:n mukaista oikeutta irtisa-
noa vakuutus milloin tahansa, on oikeus kol-
men kuukauden kuluessa 4 momentin mu-
kaisesta ilmoituksesta kirjallisesti irtisanoa
vakuutussopimuksensa.
Vastaanottavan yhdistyksen hallituksen on

ilmoitettava sulautumisesta kuukauden ku-
luessa sulautumisen täytäntöönpanon rekiste-
röimisestä kuuluttamalla siitä virallisessa
lehdessä sekä ainakin yhdessä sulautuneen
yhdistyksen kotipaikan sanomalehdessä sekä
lisäksi siten kuin Vakuutusvalvontavirasto
tarvittaessa määrää. Ilmoituksen tulee sisäl-
tää myös maininta 3 momentissa tarkoitetus-
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ta vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa
vakuutussopimuksensa.
Sulautuvan yhdistyksen hallituksen ja toi-

mitusjohtajan on annettava sulautuvan yhdis-
tyksen osakkaiden kokouksessa lopputilitys.
Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ajalta,
jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhdis-
tyskokouksessa, sekä selvitys vastikkeen
jaosta. Lopputilityksen tarkastamiseen sovel-
letaan, mitä tilintarkastuksesta säädetään.
Osakkaiden kokoukseen sovelletaan, mitä
yhdistyskokouksesta säädetään. Vastikkeen
jaon ja lopputilityksen moittimiseen, jako-
osuuden nostamiseen sekä selvityksen jatka-
miseen sulautuvan yhdistyksen purkauduttua
sovelletaan, mitä 13 luvun 10 §:n 2 ja 3 mo-
mentissa ja, jos on kysymys 15 luvun 1 tai
5 §:n mukaisesta kanteesta, mitä 13 luvun
13 §:n 2 momentissa ja 19 §:ssä säädetään.
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitäväksi
siten kuin 10 luvun 11 §:ssä säädetään.

14 a luku

Vakuutuskannan luovuttaminen

1 §
Vakuutusyhdistys (luovuttava yhdistys) voi

luovuttaa vakuutuskantansa toiselle vakuutus-
yhdistykselle (vastaanottava yhdistys) tai
vakuutusyhtiölle (vastaanottava yhtiö).
Luovutettaessa vakuutuskannan osa nouda-

tetaan, mitä vakuutuskannan luovuttamisesta
säädetään.
Jos vakuutuskanta luovutetaan vakuutusyh-

tiölle, noudatetaan lisäksi, mitä vakuutusyh-
tiölain 16 a luvussa säädetään vakuutuskan-
nan ja sen osan luovuttamisesta.

2 §
Vakuutuskanta voidaan luovuttaa, vaikka

luovuttava yhdistys on asetettu selvitystilaan.

3 §
Luovuttavan ja vastaanottavan yhdistyksen

hallitusten on laadittava kirjallinen vakuutus-
kannan luovutusta koskeva suunnitelma, jo-
ka on päivättävä ja allekirjoitettava.
Vakuutuskannan luovuttamista koskevassa

suunnitelmassa on oltava:
1) luovuttavan ja vastaanottavan yhdistyk-

sen toiminimi, rekisterinumero, osoite ja ko-
tipaikka;
2) ehdotus vastaanottavan yhdistyksen yh-

distysjärjestyksen muutokseksi;
3) ehdotus luovutettaviin ensivakuutuksiin

perustuvasta osakkuudesta ja luovutettaviin
jälleenvakuutuksiin perustuvasta mahdolli-
sesta osakkuudesta vastaanottavassa yhdis-
tyksessä tai keskinäisessä vakuutusyhtiössä;
4) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisesta

mahdollisesti suoritettavasta vastikkeesta ja
sen ehdoista;
5) selvitys luovuttavan ja vastaanottavan

yhdistyksen hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle
ja riippumattomana asiantuntijana toimivalle
hyväksytylle tilintarkastajalle annettavista
erityisistä eduista ja oikeuksista;
6) selvitys vakuutuskannan luovuttamisen

syystä;
7) selvitys luovutettavasta vakuutuskannas-

ta ja sen katteena siirrettäväksi sovitusta va-
rallisuudesta;
8) ehdotus vakuutuskannan luovuttamisen

suunnitellusta voimaantuloajankohdasta.

4 §
Yhden tai useamman riippumattomana

asiantuntijana toimivan, Keskuskauppakama-
rin hyväksymän tai, jos kannanluovutus ta-
pahtuu kahden pienen vakuutusyhdistyksen
välillä, Keskuskauppakamarin tai kauppaka-
marin hyväksymän tilintarkastajan on annet-
tava vakuutuskannan luovuttamista koske-
vasta suunnitelmasta lausunto sekä luovutta-
valle että vastaanottavalle yhdistykselle.
Lausunnossa on arvioitava, annetaanko
suunnitelmassa oikeat ja riittävät tiedot sei-
koista, jotka ovat omiaan olennaisesti vai-
kuttamaan vakuutuskannan luovuttamisen
syyn, vastaanottavalle yhdistykselle siirtyvän
vakuutuskannan ja sen katteeksi siirrettäväk-
si sovitun varallisuuden sekä mahdollisen
vastikkeen arvon arviointiin. Lausunnossa on
erikseen mainittava, onko vakuutuskannan
luovuttaminen omiaan vaarantamaan yhdis-
tyksen velkojen maksun. Asiantuntijaan ja
lausuntoon sovelletaan muutoin soveltuvin
osin, mitä 14 luvun 5 §:ssä säädetään.

5 §
Vakuutuskannan luovuttamista koskevaan

suunnitelmaan on liitettävä sekä luovuttavan
että vastaanottavan yhdistyksen osalta:
1) jäljennökset kolmea viimeistä tilinpää-

töstä koskevista asiakirjoista tai, jos vakuu-
tuskannan luovuttamisesta päättävässä yhdis-
tyskokouksessa käsitellään tilinpäätöksen
vahvistamista, jäljennös tätä tilinpäätöstä ja
kahden tätä edeltäneen tilikauden tilinpäätös-
tä koskevista asiakirjoista;
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2) jos viimeisen tilinpäätöksen tarkoitta-
man tilikauden päättymisestä on kulunut va-
kuutuskannan luovuttamisesta päättävään
yhdistyskokoukseen mennessä yli kuusi kuu-
kautta eikä kokouksessa käsitellä tilinpäätök-
sen vahvistamista, jäljennös välitilinpäätök-
sestä, joka ei saa olla neljää kuukautta van-
hempi ja joka on laadittu ja tarkastettu nou-
dattaen soveltuvin osin tilinpäätöstä koskevia
säännöksiä ja määräyksiä;
3) hallituksen selostus viimeisen tilinpää-

töksen tai välitilinpäätöksen jälkeen sattu-
neista yhdistyksen asemaan olennaisesti vai-
kuttavista tapahtumista;
4) tilintarkastajien ja hallintoneuvoston

lausunto välitilinpäätöksestä ja hallituksen
selostuksesta;
5) 4 §:ssä tarkoitettu lausunto vakuutus-

kannan luovuttamista koskevasta suunnitel-
masta.

6 §
Luovuttavassa ja vastaanottavassa yhdis-

tyksessä vakuutuskannan luovuttamisesta
päättää yhdistyskokous.

7 §
Kutsu vakuutuskannan luovuttamisesta

päättävään yhdistyskokoukseen on toimitetta-
va aikaisintaan kahta kuukautta ja, jollei
yhdistysjärjestyksessä ole määrätty pitempää
aikaa, viimeistään kuukautta ennen yhdistys-
kokousta tai 7 luvun 1 §:n 3 momentissa
mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää.
Kokouskutsuun on otettava vakuutuskannan
luovuttamista koskevan suunnitelman pää-
asiallinen sisältö.
Vakuutuskannan luovuttamista koskeva

suunnitelma liitteineen on pidettävä osakkai-
den nähtävänä luovuttavan ja vastaanottavan
yhdistyksen päätoimipaikassa vähintään kuu-
kauden ajan ennen luovuttamisesta päättävää
yhdistyskokousta ja viivytyksettä lähetettävä
osakkaalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava
nähtäväksi yhdistyskokouksessa.

8 §
Yhdistyskokouksen päätös vakuutuskannan

luovuttamisesta tehdään 7 luvun 17 §:n 1
momentin mukaisesti.
Jos vakuutuskannan luovuttamista koske-

vaa suunnitelmaa ei hyväksytä muutoksitta
sekä luovuttavassa että vastaanottavassa yh-
distyksessä, vakuutuskannan luovuttaminen
raukeaa.

9 §
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun luo-

vuttava ja vastaanottava yhdistys ovat hy-
väksyneet vakuutuskannan luovuttamista
koskevan suunnitelman, niiden on haettava
Vakuutusvalvontaviraston suostumus suunni-
telmaan ja vahvistus vakuutuskannan luovut-
tamisen vaatimalle yhdistysjärjestyksen muu-
tokselle.
Vakuutuskannan luovuttamista koskevasta

hakemuksesta viraston on, jollei se katso,
että hakemus on enemmittä selvityksittä hy-
lättävä, kuulutettava vastaanottavan yhdis-
tyksen kustannuksella virallisessa lehdessä.
Kuulutuksessa on kehotettava niitä luovutet-
tavaan vakuutuskantaan kuuluvien vakuutus-
ten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä
muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään
ne virastolle sen määräämässä ajassa, joka
saa olla enintään kaksi kuukautta. Kuulutus
on annettava myös muille luovuttavan yhdis-
tyksen vakuutusvelkojille, jos vakuutuskan-
nan luovuttaminen on 4 §:ssä tarkoitetun
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan
luovuttavan yhdistyksen velkojen maksun.
Kuulutus on annettava myös vastaanottavan
yhdistyksen vakuutusvelkojille, jos vakuu-
tuskannan luovuttaminen on lausunnon mu-
kaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan
yhdistyksen velkojen maksun. Viraston on
velvoitettava luovuttava yhdistys viipymättä
antamaan tieto kuulutuksesta ainakin yhdes-
sä luovuttavan yhdistyksen kotipaikan sano-
malehdessä sekä lisäksi siten kuin virasto
tarvittaessa määrää.
Viraston on annettava suostumuksensa,

jollei aiottu vakuutuskannan luovutus louk-
kaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen
katsota vaarantavan vakuutustoiminnan ter-
vettä kehitystä. Virastolla on oikeus liittää
suostumukseensa ehdot, joita se pitää tar-
peellisina vakuutusten käsittämien etujen tai
vakuutustoiminnan terveen kehityksen tur-
vaamiseksi.
Luovuttavalla ja vastaanottavalla yhdistyk-

sellä sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo
viraston päätöksen loukkaavan oikeuttaan,
on oikeus valittaa viraston päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen niin kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. Valitus on käsi-
teltävä kiireellisenä.

10 §
Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yh-

distykselle, kun Vakuutusvalvontavirasto on
antanut suostumuksensa vakuutuskannan
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luovuttamiseen. Virasto voi hakemuksesta
vahvistaa vakuutuskannan siirtymiselle tätä
myöhemmänkin ajankohdan.
Jollei suostumusta ole haettu määräajassa

tai jos se on evätty ja epäämispäätös on saa-
nut lainvoiman, vakuutuskannan luovuttami-
nen on rauennut.

11 §
Kun yhdistys on luovuttanut vakuutuskan-

tansa toiselle yhdistykselle, luovutettuun va-
kuutuskantaan kuuluvan vakuutuksen ottajal-
la, joka ei ole myötävaikuttanut vakuutus-
kannan luovuttamista koskevan päätöksen
tekemiseen ja jolla ei ole vakuutussopimus-
lain 12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa va-
kuutus milloin tahansa, on oikeus kolmen
kuukauden kuluessa 2 momentin mukaisesta
ilmoituksesta kirjallisesti irtisanoa vakuutus-
sopimuksensa.
Vastaanottaneen yhdistyksen hallituksen

on ilmoitettava vakuutuskannan luovuttami-
sesta kuukauden kuluessa vakuutuskannan
siirtymisestä kuuluttamalla siitä virallisessa
lehdessä sekä ainakin yhdessä luovuttavan
yhdistyksen kotipaikan sanomalehdessä sekä
lisäksi siten kuin Vakuutusvalvontavirasto
tarvittaessa määrää. Ilmoituksen tulee sisäl-
tää myös maininta 1 momentissa tarkoitetusta
vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa
vakuutussopimuksensa.

15 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

1 §
Perustaja, hallituksen jäsen, hallintoneu-

voston jäsen ja toimitusjohtaja on velvolli-
nen korvaamaan vahingon, jonka hän on
tehtävässään tahallisesti tai tuottamuksesta
aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee va-
hinkoa, joka tätä lakia tai yhdistysjärjestystä
rikkomalla on aiheutettu osakkaalle tai
muulle henkilölle.

3 §
Osakas on velvollinen korvaamaan vahin-

gon, jonka hän myötävaikuttamalla tämän
lain tai yhdistysjärjestyksen rikkomiseen ta-
hallisesti tai törkeästä tuottamuksesta on ai-
heuttanut yhdistykselle, osakkaalle tai muul-
le henkilölle.

5 §
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta yh-

distyksen lukuun 1 tai 3 §:n taikka tilintar-
kastuslain 44 §:n nojalla päättää yhdistysko-
kous. Hallituksella on kuitenkin oikeus päät-
tää rangaistavaan tekoon perustuvan kor-
vauskanteen nostamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Osakkaiden vaatimuksesta kannetta voi-

daan ajaa yhdistyksen lukuun 5 §:n 1 ja 2
momentin estämättä, jos:
1) yhdistyskokouksessa on myönnetty vas-

tuuvapaus tai muutoin päätetty olla nosta-
matta korvauskannetta, mutta osakkaat, joilla
on vähintään yksi kolmasosa kokouksessa
annetuista äänistä, ovat äänestäneet päätöstä
vastaan;
2) päätöstä vastuuvapauden myöntämistä

koskevassa asiassa ei ole tehty kahdeksan
kuukauden kuluessa tilikauden päättymises-
tä;
3) päätöstä korvauskanteen nostamista kos-

kevassa asiassa ei muutoin ole tehty kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa olisi
pitänyt käsitellä yhdistyskokouksessa.
Kanteen voivat nostaa osakkaat, joilla on

vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen
kaikkien osakkaiden yhteenlasketusta ääni-
määrästä tai vastaava äänimäärä kuin 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetuilla päätöstä
vastustaneilla osakkailla. Jos osakas luopuu
kanteesta sen nostamisen jälkeen, muut kan-
teen nostaneet osakkaat voivat kuitenkin jat-
kaa sitä.
Kanne on pantava vireille kolmen kuukau-

den kuluessa 1 momentissa tarkoitetusta yh-
distyskokouksen päätöksestä tai 1 momentis-
sa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos
on vaadittu 9 luvun 6 §:ssä tarkoitetun tar-
kastuksen toimittamista, kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun tarkastuksesta annettu
lausunto on esitetty yhdistyskokouksessa tai
kun hakemus tarkastajan määräämiseksi on
hylätty.
Kanteen nostaneet osakkaat vastaavat oi-

keudenkäyntikuluista. He ovat kuitenkin oi-
keutettuja saamaan yhdistykseltä korvauksen
niistä siinä määrin kuin yhdistykselle oikeu-
denkäynnillä voitetut varat siihen riittävät.
Tuomioistuin voi määrätä, että kanteen nos-
taneille osakkaille on suoritettava heidän
osuuksilleen tuleva osuus yhdistykselle voi-
tetuista varoista.
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7 §
Yhdistyksen lukuun 1 tai 3 §:n taikka ti-

lintarkastuslain 44 §:n nojalla ajettavaa kan-
netta ei voida nostaa, ellei kanne perustu
rangaistavaan tekoon:
— — — — — — — — — — — — —

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §
Sen estämättä, mitä riita-asiain oikeuspai-

kasta säädetään, saa 15 luvun 5 ja 6 §:ssä
tarkoitettua korvauskannetta ajaa yhdistyksen
kotipaikan tuomioistuimessa. Sama tuomio-
istuin voi käsitellä myös rikokseen perustu-
van korvausvaatimuksen, 3 luvun 3 §:n 3
momentissa tarkoitetun takuuosuuksien lu-
nastusta koskevan riidan sekä 5 luvun 4 §:n
4 momentissa ja 14 luvun 13 §:n 5 momen-
tissa tarkoitetun kanteen siitä, onko velkoja
saanut maksun tai turvaavan vakuuden saata-
vastaan.

2 §
Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yh-

distykselle toimitetuksi, kun se on annettu
tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohta-
jalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai
yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.
Jollei yhdistyksellä ole kaupparekisteriin
merkittyä hallituksen jäsentä, toimitusjohta-
jaa tai muuta, jolla on oikeus yksin tai yh-
dessä toisen kanssa kirjoittaa yhdistyksen
toiminimi, tiedoksiannossa yhdistykselle
noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

3 §
Kun yhdistyskokouksen päätöksen moitti-

mista koskeva kanne on pantu vireille, tuo-
mioistuin voi kantajan vaatimuksesta ennen
asian ratkaisemista määrätä, ettei päätöstä
saa panna täytäntöön. Ratkaisusta ei saa
erikseen valittaa.
Tuomioistuimen on viran puolesta viivy-

tyksettä annettava ratkaisustaan tieto Vakuu-
tusvalvontavirastolle sekä, jos yhdistysko-
kouksen päätös on sellainen, että siitä lain
mukaan on tehtävä ilmoitus rekisteröimistä
varten, myös rekisteriviranomaiselle.

7 §
Joka tahallaan
1) harjoittaa vakuutusliikettä 1 luvun 4 §:n

tai 5 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti
taikka
2) antaa 13 luvun 22 §:n säännösten tai

Vakuutusvalvontaviraston 12 luvun 6 §:n 4
momentin nojalla määräämän kiellon vastai-
sesti uusia vakuutuksia,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,

vakuutusliikkeen luvattomasta harjoittami-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.

8 §
Joka tahallaan
1) toimii toisen välikätenä äänioikeuden

rajoittamista koskevan tämän lain säännök-
sen tai yhdistysjärjestyksen määräyksen kier-
tämiseksi,
2) rikkoo tämän lain säännöksiä tilintar-

kastuskertomuksen laatimisesta,
3) Vakuutusvalvontaviraston 12 luvun

6 c §:n nojalla määräämän kiellon vastaisesti
luovuttaa tai panttaa yhdistyksen hallinnassa
olevaa omaisuutta,
4) rikkoo säännöksiä riippumattomana

asiantuntijana toimivan hyväksytyn tilintar-
kastajan lausunnon laatimisesta,
5) rikkoo säännöksiä pääomalainan palaut-

tamisesta, koron tai muun hyvityksen mak-
samisesta tai vakuuden asettamisesta,
6) jakaa yhdistyksen varoja tämän lain

säännösten vastaisesti taikka
7) antaa rahalainan tai vakuuden 11 luvun

7 tai 10 §:n säännösten vastaisesti,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikoksesta sak-
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo-
deksi.

9 §
Joka tahallaan
1) takuuosuuskirjaa taikka väliaikaistodis-

tusta annettaessa menettelee tämän lain sään-
nösten vastaisesti,
2) rikkoo yhdistyskokouksen pöytäkirjan

nähtävillä pitämistä koskevaa säännöstä,
3) laiminlyö noudattaa 13 §:n säännöstä

yhdistyksen kirjeissä ja lomakkeissa mainit-
tavista tiedoista,
4) laiminlyö takuuosuusluettelon taikka

takuuosuudenomistajia koskevan luettelon
pitämisen tai niiden nähtävänä pitämisen,
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5) Vakuutusvalvontaviraston 1 luvun 2 §:n
3 momentin ja vakuutusyhtiölain 3 luvun
4 §:n 1 momentin perusteella antaman kiel-
lon vastaisesti hankkii takuuosuuksia,
6) rikkoo 10 luvun 11 §:n säännöksiä tilin-

päätöksen tai konsernitilinpäätöksen toimitta-
misesta rekisteriviranomaiselle taikka jättää
toimittamatta tämän lain mukaan ministeriöl-
le tai Vakuutusvalvontavirastolle annettavan
ilmoituksen tai muun tiedon,
7) jättää noudattamatta, mitä 2 luvun 9 §:n

1 momentin 1—3 kohdassa on säädetty pää-
töksenteon edellytyksistä perustamiskokouk-
sessa,
8) rikkoo tämän lain säännöksiä vakuu-

tusyhdistyksen takuuosuuksien tarjoamiseen
liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta taikka
9) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää-

töksen, konsernitilinpäätöksen, välitilinpää-
töksen tai 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tar-
koitetun tilinpäätöksen laatimisesta taikka
vakuutusyhdistyksen sulautumista tai selvi-
tystilaa koskevan lopputilityksen antamises-
ta,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai

siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikkomuksesta
sakkoon.
Vakuutusyhdistysrikkomuksesta tuomitaan

myös se, joka törkeästä huolimattomuudesta
menettelee 1 momentin 9 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla.

11 a §
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus mää-

rätä, että vakuutusyhdistyksen on pidettävä
rekisteriä asiamiehistään ja näiden puolesta
toimivista henkilöistä. Asiamiehiä ja näiden
puolesta toimivia henkilöitä koskevien todis-
tusten antaminen voidaan viraston päätöksel-
lä kokonaan tai osaksi määrätä vakuutusyh-
distysten keskusjärjestöjen tehtäväksi kes-
kusjärjestöjen annettua siihen suostumuksen-
sa.

13 §
Vakuutusyhdistyksen kirjeissä ja lomak-

keissa on mainittava yhdistyksen rekisteriin
merkitty toiminimi, kotipaikka, osoite ja re-
kisterinumero sekä mahdollinen selvitystila.

Voimaantulo

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2000.

Yleiset siirtymäsäännökset

2. Yhdistysjärjestykseen sisältyvän tämän
lain vastaisen määräyksen sijasta noudate-
taan tämän lain säännöksiä, jollei näistä siir-
tymäsäännöksistä muuta johdu. Jos yhdistys-
järjestys on tämän lain mukaan puutteellinen
tai sisältää tämän lain vastaisia määräyksiä,
yhdistyksen hallituksen on tehtävä yhdistys-
kokoukselle ehdotus yhdistysjärjestyksen
muuttamiseksi lain mukaiseksi. Yhdistysjär-
jestyksen muutoksille on kahden vuoden
kuluessa lain voimaantulosta haettava Va-
kuutusvalvontaviraston vahvistus. Yhdistys-
järjestyksen muutokset on ilmoitettava rekis-
teröimistä varten kolmen kuukauden kulues-
sa viraston antamasta vahvistuksesta. Virasto
voi asettaa vakuutusyhdistykselle uhkasakon
tässä tarkoitetun velvoitteen täyttämisen te-
hosteeksi.
3. Tämän lain voimaantulon jälkeen rekis-

teröitäväksi ilmoitettua tämän lain vastaista
yhdistysjärjestystä ei voida rekisteröidä, ellei
näistä siirtymäsäännöksistä muuta johdu.
4. Vakuutusyhdistys voi tämän lain vah-

vistamisen jälkeen mutta ennen sen voi-
maantuloa päättää yhdistysjärjestyksen muut-
tamisesta tämän lain säännösten mukaiseksi
lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti. Päätös voidaan il-
moittaa rekisteröitäväksi ennen lain voi-
maantuloa ja rekisteröidä siten, että yhdis-
tysjärjestyksen muutos tulee voimaan sama-
na päivänä kuin tämä laki.
5. Vakuutusyhdistyksen luotonottoon so-

velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä, jos luotto on otettu
ennen lain voimaantuloa eikä siihen liittyviä
ehtoja muuteta lain voimaantulon jälkeen.

Vakuutusyhdistyksen perustamista koskeva
siirtymäsäännös

6. Vakuutusyhdistyksen perustamiseen ja
rekisteröimiseen sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jos perustamiskirja on allekirjoitettu ennen
lain voimaantuloa eikä näistä siirtymäsään-
nöksistä muuta johdu.

Takuuosuuskirjaa koskeva siirtymäsäännös

7. Vakuutusyhdistyksen rekisterinumero on
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merkittävä takuuosuuskirjaan, joka esitetään
yhdistykselle tai jonka yhdistys luovuttaa
lain voimaantulon jälkeen.

Takuupääoman korottamista koskeva
siirtymäsäännös

8. Jos takuupääoman korottamisesta on
päätetty ennen tämän lain voimaantuloa, ta-
kuupääoman rekisteröimiseen sovelletaan
lain voimaan tullessa voimassa ollutta 4 lu-
vun 7 §:ää. Yhdistyksen täysin maksettu
takuupääoma on kuitenkin ilmoitettava rekis-
teröitäväksi vuoden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Omia takuuosuuksia koskevat
siirtymäsäännökset

9. Yhdistys voi 5 a luvun 3 §:n nojalla
hankkia vain täysin maksettuja takuuosuuk-
sia.
10. Tämän lain voimaan tullessa voimassa

olleiden säännösten vastaisesti ennen lain
voimaantuloa yhdistykselle tulleet takuu-
osuudet on luovutettava kuuden kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.

Yhdistyskokousta koskevat
siirtymäsäännökset

11. Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
yhdistyskokouksen päätökseen ja sen
rekisteröintiin sovelletaan lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä, jollei näis-
tä siirtymäsäännöksistä muuta johdu.
12. Jos kutsu yhdistyskokoukseen on toi-

mitettu ennen tämän lain voimaantuloa, kut-
suun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. Jos ennen lain
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten
mukaan asiakirjoja on pidettävä osakkaiden
nähtävänä, asiakirjoihin ja niiden nähtävänä
pitämiseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
13. Jos kahden vuoden kuluessa tämän

lain voimaantulosta päätetään yhdistysjärjes-
tyksen muuttamisesta takuuosuuslajien yh-
distämiseksi siten, että koko takuuosuuslajin
oikeudet vähenevät, 7 luvun 17 §:n 1 mo-
mentin mukaisen päätöksen lisäksi vaaditaan
niiden takuuosuudenomistajien suostumus,

joilla on vähintään yksi kolmasosa tämänla-
jisista takuuosuuksista, ja niiden takuuosuu-
denomistajien kannatus, joilla on vähintään
kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetuista
tämänlajisista takuuosuuksista.

Tilinpäätöstä koskevat siirtymäsäännökset

14. Tilinpäätöstä koskevia tämän lain
säännöksiä sovelletaan vakuutusyhdistyksen
tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, joka
alkaa 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen
jälkeen. Vakuutusyhdistys saa kuitenkin so-
veltaa näitä säännöksiä jo sinä tilikautena,
joka on kulumassa tämän lain tullessa voi-
maan.
15. Tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava

rekisteröitäviksi tämän lain 10 luvun
11 §:ssä säädetyllä tavalla ensimmäisen ker-
ran tilikaudelta, joka on kulumassa lain tul-
lessa voimaan.

Voitonjakoa ja yhdistyksen varojen muuta
käyttöä koskeva siirtymäsäännös

16. Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen 11 luvun 7 §:n mukaisesti annettuun
lainaan ei sovelleta 11 luvun 9 §:n säännök-
siä, jos lainaan liittyviä ehtoja ei muuteta
lain voimaantulon jälkeen.

Sulautumista koskeva siirtymäsäännös

17. Sulautumiseen sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jos sulautumissopimus on hyväksytty
jossakin sulautumiseen osallistuvassa yhdis-
tyksessä ennen lain voimaantuloa.

Vakuutuskannan luovuttamista koskeva
siirtymäsäännös

18. Vakuutuskannan luovuttamiseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä, jos vakuutuskannan luo-
vuttamista koskeva sopimus on hyväksytty
luovuttavassa tai vastaanottavassa yhdistyk-
sessä ennen lain voimaantuloa.
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Yhdistyksen kirjeitä ja lomakkeita koskeva
siirtymäsäännös

19. Tämän lain 16 luvun 13 §:n säännök-

siä yhdistyksen kirjeistä ja lomakkeista so-
velletaan vuoden kuluttua lain voimaantulos-
ta.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 341

teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvista vaikutuksista tehdyn yleissopimuksen
voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1992

tehty, tasavallan presidentin 27 päivänä elo-
kuuta 1999 hyväksymä teollisuusonnetto-
muuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia
koskeva yleissopimus, jota koskeva hyväk-
symiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kan-
sakuntien pääsihteerin huostaan 13 päivänä
syyskuuta 1999, tulee Suomen osalta kan-
sainvälisesti voimaan 19 päivänä huhtikuuta
2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen 10 ja 12 artiklassa tarkoitettu

toimivaltainen viranomainen on Suomessa
sisäasiainministeriö ja 4 artiklassa tarkoitettu
viranomainen on turvatekniikan keskus.

3 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä

huhtikuuta 2000.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ssa 26/2000)
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Ympäristöministeriön ilmoitus

N:o 342

ympäristöministeriön asetuksesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Ympäristöministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000
annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Ympäristöministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike Antopäivä Voimaantulopäivä

Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettä-
vistä merkinnöistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3.2000 1.5.2000

Asetus on julkaistu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa monis-
teena ympäristöministeriön kirjaamosta, jonka käyntiosoite on Fabianinkatu 6, Helsinki ja
postiosoite PL 380, 00131 Helsinki, sekä sähköisessä muodossa ympäristöministeriön Inter-
net-osoitteesta http://www.vyh.fi.

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

Ympäristöministeri Satu Hassi

Ympäristöneuvos Auvo Haapanala
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