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L a k i

N:o 330

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 4 a §,

10 luvun 3 §:n 1 momentti, 3 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 6 momentti, 12 luvun
4 §:n 2 momentti, 14 luvun 5 a §:n 2 momentti, 5 c §:n 4 momentti ja 6—10 §, 15 luku, 16
luvun 18 §:n 5 momentti sekä 18 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 5 §:n 1
momentin 6 ja 12 kohta sekä 6 a ja 7 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 a §, 16 luvun 18 §:n 5 momentti, 18 luvun 3 §:n 1
momentin 2 kohta ja 5 §:n 1 momentin 12 kohta laissa 611/1997, 10 luvun 3 §:n 1 momentti
ja 3 momentin 1 kohta laissa 752/1993, 10 luvun 3 §:n 3 momentin johdantokappale laissa
79/1999, 10 luvun 3 §:n 6 momentti ja 14 luvun 5 a §:n 2 momentti laissa 389/1995, 12 luvun
4 §:n 2 momentti ja 18 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 355/1997, 14 luvun 5 c §:n
4 momentti ja 10 § laissa 949/2000, 14 luvun 6 § mainituissa laeissa 389/1995 ja 355/1997,
14 luvun 7 § osaksi mainitussa laissa 389/1995, 14 luvun 8 § mainituissa laeissa 389/1995 ja
79/1999, 15 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 18 luvun 3 §:n 2 momentti laissa
318/1989, 18 luvun 6 a § laissa 989/1999 ja 18 luvun 7 § osaksi mainitussa laissa 79/1999,
sekä

lisätään 14 lukuun uusi 11—21 § ja lakiin uusi 15 a luku seuraavasti:
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1 luku

Yleisiä säännöksiä

4 a §
Vakuutusyhtiö saa antaa vakuuden vain

omasta sitoumuksestaan sekä tytäryhteisönsä
sitoumuksesta edellyttäen, että tämä ei ole
vakuutusyhtiö, luotto- tai rahoituslaitos taikka
rahastoyhtiö. Vakuuden antaminen tytäryh-
teisön sitoumuksesta edellyttää, että vakuu-
tusyhtiö saa antamalleen vakuudelle turvaa-
van vastavakuuden tai että sen velkasitou-
muksen määrä, josta vakuus annetaan, ja
niiden velkasitoumusten määrä, joilla on
sama tai parempi etuoikeus tytäryhteisön
omaisuuteen kuin ensiksi mainitulla vel-
kasitoumuksella, eivät ole yhteensä suurem-
mat kuin 80 prosenttia tytäryhteisön omai-
suuden käyvästä arvosta. Mitä edellä tässä
momentissa säädetään, ei koske luotto- tai
takausvakuutuksen antamista. Vakuutusyhtiö
ei saa antaa vakuutta vakuutussopimukseen
perustuvan velvoitteensa suorittamisesta, ellei
laista, asetuksesta, viranomaisen määräykses-
tä tai vakiintuneesta jälleenvakuutuskäytän-
nöstä muuta johdu.

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa hake-
muksesta luvan poiketa 1 momentin sään-
nöksistä.

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuu-
velan kattaminen

3 §
Vakuutusyhtiön on katettava 2 §:ssä tar-

koitettu vastuuvelka sekä ne saatavat, jotka on
suoritettava vakuutusyhtiön selvitystilan tai
konkurssin aikana 15 luvun 31 §:ssä sääde-
tystä vakuutussaatavien etuoikeudesta huoli-
matta.
— — — — — — — — — — — — —

Ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutus-
yhtiön on katettava vastuuvelka sekä ne
saatavat, jotka on suoritettava vakuutusyhtiön
selvitystilan tai konkurssin aikana 15 luvun
31 §:ssä säädetystä vakuutussaatavien etuoi-
keudesta huolimatta jäljempänä tässä pykä-
lässä säädettyihin omaisuuslajeihin kuuluvin
sellaisin varoin, jotka käypään arvoon Va-

kuutusvalvontaviraston määräämien perustei-
den mukaan arvostettuina riittävät kattamaan
edellä mainitut saatavat ja vastuuvelan, josta
on ensin vähennetty seuraavat erät:

1) annettua jälleenvakuutusliikettä vastaa-
va osuus enintään Vakuutusvalvontaviraston
hyväksymään määrään;
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-
tiön pyynnöstä hyväksyä vastuuvelan katteek-
si määräajaksi muitakin kuin 5 momentissa
tarkoitettuja varoja.
— — — — — — — — — — — — —

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö

4 §
— — — — — — — — — — — — —

Yhtiökokous voi kuitenkin päätöksellä, jota
ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähin-
tään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
vakuutusosakeyhtiössä vähintään kaksi kol-
masosaa annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista, antaa voitosta käytet-
täväksi yleishyödylliseen tai siihen verratta-
vaan tarkoitukseen määriä, joilla 11 luvun
6 §:ssä tarkoitettuun omaan pääomaan ver-
rattuna ei ole sanottavaa merkitystä.

14 luku

Vakuutusyhtiön valvonta

5 a §
— — — — — — — — — — — — —

Toimilupa on peruutettava, jos vakuutus-
yhtiö on asetettu selvitystilaan tai sen omai-
suus on luovutettu konkurssiin.

5 c §
— — — — — — — — — — — — —

Asiamiehen on annettava Vakuutusvalvon-
tavirastolle tämän määräämät selvitykset.
Asiamiehen palkkaedut vahvistaa Vakuutus-
valvontavirasto ja ne suoritetaan asianomai-
sen vakuutusyhtiön varoista viraston määrää-
mällä tavalla. Vakuutusyhtiö vastaa myös
muista kustannuksista, jotka syntyvät asia-
miehen suorittaessa tehtäväänsä.
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6 §
Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutettujen

etujen turvaamiseksi kieltää suomalaista va-
kuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta
omaisuuttaan, jos:

1) vakuutusyhtiö ei täytä 10 luvun 3 tai
3 a §:n vastuuvelan katetta koskevia vaati-
muksia;

2) vakuutusyhtiö ei täytä tämän luvun
5 b §:n 2 momentissa mainittuja 11 luvussa
yhtiön toimintapääomalle ja omalle pääomal-
le asetettuja vaatimuksia; sekä

3) vakuutusyhtiö ei enää täytä tämän luvun
5 b §:n 1 momentissa mainittuja 11 luvussa
yhtiön toimintapääomalle asetettuja vaati-
muksia ja virastolla on aihetta olettaa yhtiön
taloudellisen tilan edelleen heikkenevän tai
jos virasto katsoo yhtiön olevan joutumassa
tällaiseen tilaan.

Vakuutusvalvontavirasto voi edellä 1 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin kieltää va-
kuutusyhtiötä myös suorittamasta vakuutuk-
sen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille.
Kieltopäätökseen sovelletaan, mitä tässä lais-
sa säädetään omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskiellosta jäljempänä 10 §:n 2 momentissa
olevin poikkeuksin.

Vakuutusvalvontavirasto voi pyytää niiden
ETA-valtioiden vakuutustarkastuksesta vas-
taavia viranomaisia, joissa yhtiö harjoittaa
vakuutusliikettä 2 a luvun 1 §:n 1 momentin
tai 8 §:n 1 momentin perusteella, ryhtymään
kotivaltiossaan 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuihin toimenpiteisiin.

Vakuutusyhtiön omaisuuden määrääminen
luovutus- ja panttauskieltoon saa kestää enin-
tään kolme kuukautta. Vakuutusvalvontavi-
rasto voi erityisestä syystä tehdä päätöksen
kiellon jatkamisesta enintään kolmeksi kuu-
kaudeksi.

7 §
Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta Vakuutusval-

vontaviraston päätöksestä on käytävä ilmi
päätöksen antamisen aika, mihin omaisuuteen
luovutus- ja panttauskielto kohdistuu ja kiel-
lon voimassaoloaika, kiellon noudattamisen
valvontaa varten 8 §:n nojalla määrätty asia-
mies sekä muutoksenhaun vaikutus päätöksen
täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Vakuutusvalvontaviraston omaisuuden
luovutus- ja panttauskieltoa koskevasta pää-

töksestä voidaan valittaa noudattaen, mitä
Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain
(78/1999) 6 §:ssä säädetään. Valitus on teh-
tävä 30 päivän kuluessa siitä, kun viraston
päätös on julkaistu Euroopan unionin viral-
lisessa lehdessä.

8 §
Vakuutusvalvontaviraston on asetettava

vakuutusyhtiöön 5 c §:ssä tarkoitettu asia-
mies. Asiamiehen tehtävänä on valvoa, että
yhtiö noudattaa omaisuuden luovutus- ja
panttauskieltoa. Asiamiehellä on 5 c §:ssä
mainittujen valtuuksien lisäksi oikeus päättää
suostumuksen antamisesta jäljempänä
10 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoimiin.

Asiamiehellä on oikeus käyttää 1 momen-
tissa tarkoitetun tehtävänsä suorittamisessa
asiantuntijoita tai avustajia siinä laajuudessa
kuin se on tarkoituksenmukaista.

Vakuutusvalvontaviraston on annettava
asiamiehelle todistus hänen määräämisestään
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään.

Asiamies on velvollinen korvaamaan va-
hingon, jonka hän tässä pykälässä säädettyjä
tehtäviä hoitaessaan on virheellään tai lai-
minlyönnillään aiheuttanut vakuutusyhtiölle
tai velkojalle taikka takaajalle tai vakuuden
asettajalle.

9 §
Vakuutusyhtiö on velvollinen antamaan

asiamiehelle tämän vaatimat tiedot omaisuu-
den luovutus- ja panttauskiellon kannalta
merkityksellisistä seikoista. Vakuutusyhtiö on
velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että
asiamies voi asianmukaisesti hoitaa tehtävän-
sä.

10 §
Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto ei

vaikuta vakuutusyhtiön hallituksen, toimitus-
johtajan ja mahdollisen hallintoneuvoston
asemaan ja tehtäviin. Vakuutusyhtiöllä säilyy
omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon ai-
kana valta määrätä toiminnastaan ja omai-
suudestaan, jollei 2 momentista muuta johdu.

Vakuutusyhtiö saa luovuttaa tai pantata
kiellon alaista omaisuuttaan vain, jos asiamies
siihen suostuu. Kielto ei estä omaisuuden
tavanomaista käyttöä. Suostumus ei kuiten-
kaan ole tarpeen, jos kyseessä on yhtiön
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tavanomaiseen liiketoiminnan harjoittami-
seen kuuluva toimi, joka ei ole ehdoiltaan,
merkitykseltään tai riskiltään epätavallinen.
Vakuutuksen takaisinostoarvoa ei kuitenkaan
saa suorittaa vakuutuksenottajille ilman asia-
miehen suostumusta.

Kiellon vastainen toimi on tehoton, paitsi
jos toinen osapuoli ei tiennyt eikä hänen
pitänytkään tietää, ettei vakuutusyhtiöllä ollut
oikeutta tehdä kyseistä oikeustointa.

11 §
Sen jälkeen, kun vakuutusyhtiön omaisuus

on 6 §:ssä tarkoitetuin tavoin määrätty luo-
vutus- ja panttauskieltoon, tällaiseen omai-
suuteen ei enää saa kohdistaa ulosmittausta tai
turvaamistointa. Jos ennen kiellon määrää-
mistä omaisuuteen on jo kohdistettu ulosmit-
taus tai turvaamistoimi, täytäntöönpanoa voi-
daan kuitenkin jatkaa sitä hakeneen velkojan
lukuun.

12 §
Mitä edellä säädetään omaisuuden luovu-

tus- ja panttauskiellosta sekä omaisuuteen
kohdistetusta ulosmittauksesta tai turvaamis-
toimesta, ei estä panttivelkojaa käyttämästä
panttioikeuteen perustuvia oikeuksiaan.

13 §
Vakuutusvalvontaviraston on viipymättä

ilmoitettava kaikkien muiden ETA-valtioiden
vakuutustoimintaa valvoville viranomaisille
omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa kos-
kevasta päätöksestään. Viraston on myös
viivytyksettä huolehdittava kieltoa koskevan
päätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdes-
sä, Euroopan unionin virallisessa lehdessä
sekä tarvittaessa yhdessä tai useammassa
päivälehdessä.

14 §
Asiamiehen on viipymättä ilmoitettava Va-

kuutusvalvontaviraston tekemästä omaisuu-
den luovutus- ja panttauskieltoa koskevasta
päätöksestä eräille viranomaisille sekä viran-
omaisten tehtävä merkintä kaupparekisteriin
ja erinäisistä omaisuuslajeista sekä kiinnityk-
sestä pidettäviin rekistereihin siten kuin so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella sää-
detään. Sama koskee kiellon peruuttamista tai

sen lakkaamista muun syyn kuin määräajan
päättymisen vuoksi.

15 §
Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto

tulee voimaan siitä riippumatta, onko 13 ja
14 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja kuulutus toi-
mitettu.

Edellä 13 ja 14 §:ää ei sovelleta, jos
omaisuuden luovutus- ja panttauskielto vai-
kuttaa yksinomaan vakuutusyhtiön sellaisten
osakkaiden tai työntekijöiden oikeuksiin, jot-
ka eivät samalla ole vakuutuksenottajia. Va-
kuutusvalvontavirasto päättää, miten tällai-
sesta toimenpiteestä ilmoitetaan niille, joihin
toimenpide vaikuttaa.

16 §
Edellä 13 ja 14 §:ssä tarkoitetussa ilmoi-

tuksessa on mainittava 7 §:ssä säädetyt seikat.
Euroopan unionin virallisessa lehdessä jul-
kaistavassa kuulutuksessa on lisäksi mainit-
tava, mitä lakia toimenpiteeseen sovelletaan.

17 §
Asiamiehen on viipymättä ilmoitettava

omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon an-
tamisesta vakuutusyhtiön tunnetuille velko-
jille. Ilmoituksesta on käytävä ilmi 7 §:ssä
mainitut seikat. Vakuutusvalvontavirasto an-
taa tarkemmat määräykset ilmoitustavasta.

Ilmoitus on tehtävä joko suomeksi tai
ruotsiksi. Jos vakuutussaatavan haltijana on
velkoja, jonka tavanomainen asuinpaikka,
kotipaikka tai pääkonttori on toisessa ETA-
valtiossa kuin Suomessa, ilmoitus on kuiten-
kin tehtävä jollakin kyseisen ETA-valtion
virallisella kielellä.

18 §
Asiamiehen on pyydettävä, että omaisuu-

den luovutus- ja panttauskiellosta tehdään
merkintä toisessa ETA-valtiossa pidettävään
kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin tai
muuhun julkiseen rekisteriin, jos rekisteri-
merkintä on kyseisen valtion lainsäädännön
mukaan tehtävä tällaisesta toimenpiteestä.
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19 §
Omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon

oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes
kielto lakkaa 20 §:n mukaisesti.

20 §
Vakuutusvalvontaviraston on välittömästi

peruutettava omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskielto, jos kiellolle ei enää ole edellytyk-
siä. Kielto lakkaa 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetussa päätöksessä asetetun määräajan päät-
tyessä. Kielto lakkaa myös, jos vakuutusyhtiö
asetetaan selvitystilaan tai sen omaisuus
luovutetaan konkurssiin.

21 §
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin

tämän luvun 3—5, 5 a—5 c tai 6 §:ssä, 7
luvun 4 §:ssä, 14 b luvun 7—9 tai 11 §:ssä
taikka 15 luvun 7, 12, 21, 24 tai 36 §:ssä
olevan säännöksen nojalla, voidaan panna
täytäntöön valituksesta huolimatta.

15 luku

Selvitystila ja konkurssi

Määritelmä

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan vakuutussaata-

valla kaikkia niitä saatavia, joista vakuutus-
yhtiö on ensivakuutussopimuksen perusteella
vastuussa vakuutuksenottajalle, vakuutetulle,
edunsaajalle tai sellaiselle vahinkoa kärsineel-
le, jolla on oikeus vaatia vakuutussopimuksen
mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä,
mukaan lukien varaukset tuntemattomia va-
hinkoja varten. Vakuutusmaksuja, jotka va-
kuutusyhtiö on velvollinen palauttamaan va-
kuutuksenottajalle joko vakuutussopimuslain
45 §:n nojalla tai sen vuoksi, että vakuutus-
sopimus ei ole tullut voimaan tai se on
peruutettu, pidetään myös vakuutussaatavina.

Selvitystilaa koskevat säännökset

2 §
Vakuutusyhtiön ja sen toisessa ETA-val-

tiossa sijaitsevan edustuston selvitystilaa kos-

kevaan päätökseen, selvitysmenettelyyn ja
sen vaikutuksiin sovelletaan tämän luvun
selvitystilaa koskevia säännöksiä sekä sovel-
tuvin osin osakeyhtiölain 13 luvun 4 b §:n,
11 §:n 1 momentin ja 11 a §:n säännöksiä.

3 §
Vakuutusyhtiö, jonka toimilupa on peruu-

tettu, on selvitystilassa ja se on purettava.
Jos toimiluvan peruuttaminen johtuu siitä,

että vakuutusosakeyhtiö, jonka koko vakuu-
tuskanta on luovutettu toiselle vakuutusyh-
tiölle, ilmoittaa luopuvansa vakuutusliikkeen
harjoittamisesta, yhtiö voi kuitenkin jatkaa
toimintaansa muuta liiketoimintaa harjoitta-
vana osakeyhtiönä ilman tässä luvussa sää-
dettyä selvitys- ja purkamismenettelyä teh-
tyään tarvittavat muutokset yhtiöjärjestyk-
seen. Yhtiöjärjestyksen muutos on ilmoitet-
tava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden ku-
luessa toimiluvan peruuttamisesta. Jos yhtiö-
järjestyksen muutosta ei ole ilmoitettu rekis-
teröitäväksi sanotussa ajassa tai jos rekiste-
röinti on evätty ja epäämispäätös on saanut
lainvoiman, päätös toiminnan jatkamisesta on
rauennut. Tässä momentissa tarkoitetulle yh-
tiöjärjestyksen muutokselle ei vaadita Vakuu-
tusvalvontaviraston vahvistusta.

4 §
Vakuutusyhtiö, jonka toimintapääoma on

pienempi kuin 11 luvussa säädetty takuumää-
rä, tai työeläkevakuutusyhtiö, jonka toimin-
tapääoma on pienempi kuin työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain 17 §:n 2 momentin
mukainen takuumäärä, taikka vakuutusyhtiö,
jonka oma pääoma ei täytä 11 luvussa
säädettyä oman pääoman vähimmäismäärää
tai työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain
17 §:n 3 momentin vähimmäisvaatimusta, on
asetettava selvitystilaan ja purettava, jollei
edellä mainittuja vaatimuksia ole täytetty
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia
ilmoitettiin yhtiökokoukselle. Vakuutusval-
vontavirasto voi kuitenkin pidentää määrä-
aikaa enintään vuodeksi, jollei vakuutettuja
etuja näin vaaranneta.

Yhtiökokous voi, sen lisäksi mitä 3 §:n 1
momentissa ja edellä 1 momentissa sääde-
tään, päättää yhtiön asettamisesta selvitysti-
laan ja sen purkamisesta. Henkivakuutusyh-
tiön osalta tässä tarkoitetun päätöksen saa
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kuitenkin tehdä vain, jos yhtiö on luovuttanut
koko vakuutuskantansa toiselle vakuutusyh-
tiölle.

Vakuutusyhtiön yhtiökokouksen päätös yh-
tiön asettamisesta selvitystilaan ja sen pur-
kamisesta 1 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa on pätevä, jos osakkaat, joilla on
enemmän kuin puolet annetuista äänistä, ovat
sitä kannattaneet tai, äänten mennessä tasan,
jos puheenjohtaja on siihen yhtynyt. Muussa
tapauksessa on päätös pätevä vain, jos sitä
ovat kannattaneet ne, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty
suurempi osa kokouksessa annetuista äänistä
ja vakuutusosakeyhtiössä vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa
edustetuista osakkeista. Viimeksi sanotussa
tapauksessa, jos vakuutusosakeyhtiössä on
erilajisia äänioikeuden tuottavia osakkeita,
päätökseen vaaditaan lisäksi niiden osakkeen-
omistajien kannatus, joilla on vähintään kaksi
kolmasosaa kunkin osakelajin kokouksessa
edustetuista osakkeista.

5 §
Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös

on tehty. Yhtiökokous voi kuitenkin 4 §:n 2
momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrä-
tä selvitystilan alkamisajankohdaksi muunkin
myöhemmän päivän.

Kutsussa selvitystilaan asettamista käsitte-
levään yhtiökokoukseen on mainittava pää-
tösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Ehdotus
liitteineen on pidettävä vakuutusyhtiön pää-
konttorissa osakkaiden nähtävinä vähintään
viikon ajan ennen yhtiökokousta ja viipymättä
lähetettävä osakkaalle, joka sitä pyytää, sekä
asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa. Jos
ehdotetaan yhtiön asettamista selvitystilaan ja
sen purkamista 4 §:n 2 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa, kokouskutsu on toimitet-
tava kuitenkin viimeistään kuukausi ennen
yhtiökokousta tai 8 luvun 1 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäi-
vää, jollei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty
pitempää aikaa.

6 §
Jos voidaan olettaa, että vakuutusyhtiö ei

täytä 4 §:n 1 momentissa mainittuja, toimin-
tapääomalle tai omalle pääomalle asetettuja
vaatimuksia, hallituksen ja toimitusjohtajan

on viivytyksettä laadittava tilinpäätös ja toi-
mintakertomus siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä
ja toimintakertomusta ei vielä ole esitetty
yhtiökokouksessa, sekä annettava ne tilintar-
kastajille tarkastettaviksi. Tällöin on soveltu-
vin osin noudatettava, mitä edellä säädetään
tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja ti-
lintarkastuskertomuksesta. Jos tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen aika käsittää myös
edellisen tilikauden, on tältä tilikaudelta an-
nettava erillinen tilinpäätös ja toimintakerto-
mus.

Jos 1 momentissa tarkoitettu tilinpäätös
osoittaa, ettei vakuutusyhtiö täytä 4 §:n 1
momentissa asetettuja vaatimuksia, on pidet-
tävä yhtiökokous kahden kuukauden kuluessa
tilinpäätöksen laatimisesta. Kutsusta yhtiöko-
koukseen on hallituksen annettava tieto Va-
kuutusvalvontavirastolle.

Jollei hallitus ja toimitusjohtaja ole tehnyt
1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa tilin-
päätöstä ja toimintakertomusta, Vakuutusval-
vontaviraston tulee kehottaa hallitusta ja
toimitusjohtajaa viivytyksettä laatimaan tilin-
päätös ja toimintakertomus ja antamaan ne
tilintarkastajien tarkastettaviksi. Jollei keho-
tusta noudateta, on virastolla oikeus laaditut-
taa tilinpäätös ja toimintakertomus ja antaa ne
tilintarkastajien tarkastettaviksi ja kutsua yh-
tiökokous 2 momentissa mainitussa tapauk-
sessa koolle.

7 §
Jollei yhtiö 4 §:n 1 momentin mukaisen

määräajan tai siihen myönnetyn pidennyksen
päättyessä täytä sanotussa momentissa mai-
nittuja toimintapääomalle tai omalle pääomal-
le asetettuja vaatimuksia, yhtiökokouksen on
päätettävä yhtiön asettamisesta selvitystilaan
ja sen purkamisesta. Jollei yhtiökokous tee
tätä päätöstä, Vakuutusvalvontaviraston on
määrättävä yhtiö selvitystilaan ja purettavak-
si.

Hallituksen päätösehdotukseen on liitettävä
6 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintaker-
tomus ja niitä koskeva tilintarkastajan lau-
sunto.

Tuomioistuin voi määrätä yhtiön selvitys-
tilaan jäljempänä 8 ja 9 §:ssä tarkoitetuissa
tilanteissa. Tuomioistuimen on viipymättä
ilmoitettava päätöksestään Vakuutusvalvon-
tavirastolle ennen selvitysmenettelyn aloitta-
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mista, mikäli mahdollista, tai muussa tapauk-
sessa välittömästi sen jälkeen.

8 §
Jos vakuutusyhtiön osakas osallistumalla

sellaiseen yhtiökokouksen päätökseen, jota
tarkoitetaan osakeyhtiölain 9 luvun 16 §:ssä,
tai muulla tavoin tahallisesti on väärinkäyt-
tänyt vaikutusvaltaansa yhtiössä, tuomioistuin
voi, jos siihen on erittäin painavia syitä, toisen
osakkaan kanteesta ja Vakuutusvalvontavi-
rastoa kuultuaan määrätä yhtiön selvitysti-
laan.

Jos edellytykset 1 momentissa tarkoitetun
päätöksen tekemiseen ovat vakuutusosakeyh-
tiön osalta olemassa, tuomioistuin voi asian-
osaisen vaatimuksesta selvitystilaan määrää-
misen sijasta velvoittaa yhtiön määräajan
kuluessa lunastamaan kantajan osakkeet. Lu-
nastushinta on määrättävä yhtiön tilaan ja
muihin seikkoihin nähden kohtuulliseksi. Jos
yhtiö laiminlyö toimittaa lunastamisen mää-
räajassa, tuomioistuimen tulee lunastukseen
oikeutetun hakemuksesta määrätä yhtiö sel-
vitystilaan.

Harkittaessa sitä, määrätäänkö yhtiö selvi-
tystilaan vai velvoitetaanko yhtiö lunasta-
maan kantajan osakkeet, on otettava huo-
mioon vakuutetut edut. Lunastamiseen voi-
daan velvoittaa vain, jos yhtiö täyttää lunas-
tamisen jälkeen 4 §:n 1 momentin mukaiset
toimintapääomalle tai omalle pääomalle ase-
tetut vaatimukset.

9 §
Tuomioistuin määrää vakuutusyhtiön yh-

tiötä vastaan ajettavasta kanteesta selvitysti-
laan, jos:

1) on kysymys 8 §:ssä tarkoitetusta osak-
kaan vaikutusvallan väärinkäytöstä; tai

2) yhtiö on yhtiöjärjestyksen määräyksen
nojalla asetettava selvitystilaan, mutta yhtiö-
kokous ei ole tehnyt tällaista päätöstä.

Ennen selvitystilaan määräämistä tuomio-
istuimen on kuultava asiasta Vakuutusval-
vontavirastoa.

Yhtiön on korvattava vastapuolen oikeu-
denkäyntikulut, jos yhtiö määrätään selvitys-
tilaan taikka jos tuomioistuin muutoin katsoo
sen kohtuulliseksi.

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoi-
tettava selvitystilaan määräämisestä ja selvi-

tysmiesten valinnasta Vakuutusvalvontaviras-
tolle sekä rekisteriviranomaiselle rekisteröi-
mistä varten.

10 §
Kannetta selvitystilaan määräämisestä tuo-

mioistuimessa voi ajaa Vakuutusvalvontavi-
rasto, hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjoh-
taja, tilintarkastaja, osakas, velkoja tai muu,
jonka oikeus saattaa riippua selvitystilaan
määräämisestä. Rekisteriviranomainen voi
erityisestä syystä panna asian vireille tuomio-
istuimessa.

11 §
Jos tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi, sen

on 9 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa kehotet-
tava niitä osakkaita ja velkojia, jotka haluavat
esittää selvitystilaan määräämistä koskevia
huomautuksia, saapumaan oikeuteen määrä-
päivänä. Kehotus on julkaistava virallisessa
lehdessä aikaisintaan neljä ja viimeistään
kaksi kuukautta ennen määräpäivää. Tuomio-
istuimen on toimitettava kehotuksesta tieto
rekisteriviranomaiselle rekisteröimistä varten.

12 §
Kun yhtiökokous, Vakuutusvalvontavirasto

tai tuomioistuin tekee päätöksen selvitystilas-
ta, on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies hallituksen, toimitusjohtajan ja
mahdollisen hallintoneuvoston tilalle. Lisäksi
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus määrä-
tä yksi selvitysmies. Mitä tässä laissa sääde-
tään hallituksesta ja hallituksen jäsenistä, on
soveltuvin osin voimassa selvitysmiehistä, jos
tämän luvun säännöksistä ei muuta johdu.
Tuomioistuimen tekemä selvitysmiesten va-
linta tapahtuu Vakuutusvalvontaviraston esi-
tyksestä.

Jollei selvitystilassa olevalla vakuutusyh-
tiöllä ole rekisteriin merkittyjä toimikelpoisia
selvitysmiehiä, Vakuutusvalvontaviraston on
määrättävä selvitysmiehet. Määräämistä voi
hakea se, jonka oikeus voi riippua siitä, että
yhtiöllä on edustaja.

13 §
Sosiaali- ja terveysministeriön peruuttaessa

vakuutusyhtiön toimiluvan 14 luvun 5 a §:n
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1 momentin nojalla Vakuutusvalvontaviras-
ton on valittava yhtiölle yksi tai useampi
selvitysmies.

14 §
Vakuutusyhtiön selvitysmiehen on kuulu-

tettava selvitystilaa koskevasta päätöksestä
virallisessa lehdessä ja annettava tieto kuu-
lutuksesta ainakin yhdessä yhtiön kotipaikan
sanomalehdessä. Lisäksi selvitysmiehen on
ilmoitettava rekisteriviranomaiselle ja rekis-
teriviranomaisen rekisteröitävä selvitystilaan
määräämistä ja selvitysmiesten valintaa kos-
keva päätös.

15 §
Selvitysmiehet hoitavat vakuutusyhtiön

asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiehillä
on oikeus jatkaa yhtiön liiketoimintaa siinä
määrin kuin se on tarpeen vakuutettujen
etujen turvaamiseksi ja selvitysmenettelyn
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Jäljempänä 31 §:ssä säädetystä vakuutus-
saatavien etuoikeudesta riippumatta vakuu-
tusyhtiön varoista on selvitystilan aikana
suoritettava esineoikeuden alaisia varoja kos-
kevat saatavat ja selvitysmenettelystä johtuvat
saatavat.

Selvitysmiehen on haettava julkinen haaste
vakuutusyhtiön velkojille. Julkisesta haas-
teesta säädetään erikseen. Selvitysmiehen on
toimitettava ilmoitus julkisesta haasteesta
vakuutusyhtiön tunnetuille velkojille. Ilmoi-
tuksessa on mainittava erityisesti noudatetta-
vat määräajat, seuraamukset niiden laimin-
lyönnistä, se viranomainen, joka on toimi-
valtainen ottamaan vastaan saatavia koskevat
ilmoitukset tai huomautukset sekä se, onko
velkojan vaadittava saatavaa, joka on etuoi-
keutettu tai jonka vakuutena on esinevakuus.

Kaikki velkojat, mukaan lukien toisen
ETA-valtion veroviranomaiset ja sosiaalitur-
vaviranomaiset, ja heidän samankaltaiset saa-
tavansa ovat vakuutusyhtiön selvitystilassa
samassa asemassa keskenään, ja näitä saata-
via koskee sama maksunsaantijärjestys.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, velko-
jan on ilmoitettava selvitysmiehelle saatavan
laji, sen syntymisaika ja määrä. Lisäksi
velkojan on ilmoitettava, vetoaako hän saa-
tavan osalta etuoikeuteen, esinevakuuteen tai
omistuksenpidätysehtoon sekä se, mitä omai-

suutta hänen vakuutensa koskee. Selvitysmie-
helle on toimitettava jäljennökset mahdolli-
sista todisteena olevista asiakirjoista.

16 §
Selvitystilassa olevan vakuutusyhtiön yh-

tiökokoukseen sovelletaan tämän lain yhtiö-
kokousta koskevia säännöksiä, jollei tämän
luvun säännöksistä muuta johdu. Jos selvi-
tystilan lopettamiseksi tai toiminnan jatkami-
seksi on tarpeen, yhtiökokous voi päättää
myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osa-
kepääoman korottamisesta, optio-oikeuksien
antamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan ja
pääomalainan ottamisesta tämän lain sään-
nöksiä noudattaen.

17 §
Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa yhtiön

joutuessa selvitystilaan. Mitä 9 luvussa sää-
detään, on soveltuvin osin noudatettava sel-
vitystilan aikana. Tilintarkastuskertomuksen
tulee lisäksi sisältää lausuma siitä, onko
selvitystilaa tilintarkastajien mielestä tarpeet-
tomasti pitkitetty.

18 §
Jos vakuutusyhtiölle jää omaisuutta jäljem-

pänä 35 ja 36 §:ssä säädetyn menettelyn
jälkeen, selvitysmiehen on maksettava kaikki
muu tiedossa oleva velka yhtiön velkojille
haetun julkisen haasteen paikalletulopäivän
jälkeen. Jos velka on riitainen tai erääntymä-
tön taikka sitä ei muusta syystä voida maksaa,
on tarpeelliset varat pantava erilleen, jos
yhtiön varat siihen riittävät. Keskinäisessä
vakuutusyhtiössä on takuupääoma korkoi-
neen tämän jälkeen maksettava takaisin.
Jäljelle jäävä omaisuus jaetaan keskinäisessä
yhtiössä yhtiön osakkaille sen mukaan kuin
yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Jos jaettava
omaisuus on vähäinen, voidaan yhtiöjärjes-
tyksessä määrätä, että sen käytöstä voidaan
päättää toisinkin. Vakuutusosakeyhtiössä
osakkeenomistajalla on, jollei yhtiöjärjestyk-
sestä muuta johdu, oikeus saada osakkeilleen
tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta.

Jos osakas tahtoo moittia jakoa, on kanne
yhtiötä vastaan pantava vireille kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitet-
tiin yhtiökokouksessa.

Jollei osakas ole viiden vuoden kuluessa
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siitä, kun lopputilitys esitettiin yhtiökokouk-
sessa, ilmoittautunut nostamaan hänelle tule-
vaa jako-osuutta, on hän menettänyt oikeu-
tensa siihen. Jos jako-osuus on vähäinen
jaettuun omaisuuteen verrattuna, Vakuutus-
valvontavirasto voi selvitysmiesten ilmoituk-
sesta määrätä sen tulevaksi valtiolle. Muussa
tapauksessa noudatetaan, mitä 21 §:ssä sää-
detään.

19 §
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiehen tu-

lee mahdollisimman pian antaa lopputilitys
hallinnostaan laatimalla koko selvitysmenet-
telyä koskeva kertomus. Kertomukseen tulee
sisältyä myös selostus yhtiön omaisuuden
jaosta. Kertomukseen on liitettävä tilinpää-
töksiä ja toimintakertomuksia koskevat asia-
kirjat koko selvitystilan ajalta. Kertomus
liitteineen on annettava tilintarkastajille, joi-
den tulee kuukauden kuluessa antaa lopputi-
litystä ja selvitystilan aikaista hallintoa kos-
keva tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan selvi-
tysmiehen tulee viivytyksettä kutsua yhtiö-
kokous tarkastamaan lopputilitys.

20 §
Vakuutusyhtiö katsotaan puretuksi, kun

lopputilitys on esitetty yhtiökokouksessa. Sel-
vitysmiehen on tehtävä purkamisesta viivy-
tyksettä ilmoitus rekisteröimistä varten.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, voivat vakuutusosakeyhtiön osakkeen-
omistajat, joilla on vähintään yksi kymme-
nesosa lopputilityksen käsitelleessä yhtiöko-
kouksessa edustetusta äänimäärästä tai vähin-
tään yksi kymmenesosa kaikista vakuutus-
osakeyhtiön osakkeista, taikka keskinäisen
vakuutusyhtiön osakkaat, joilla on vähintään
yksi kolmasosa lopputilityksen käsitelleessä
yhtiökokouksessa edustetusta äänimäärästä,
vaatia selvitysmiestä kutsumaan yhtiökoko-
uksen koolle käsittelemään 17 luvun 2 §:ssä
tarkoitetun kanteen nostamista. Mitä 8 luvun
9 §:ssä säädetään, on vastaavasti noudatetta-
va. Kanne on nostettava vuoden kuluessa
lopputilityksen esittämisestä.

21 §
Jos vakuutusyhtiön purkamisen jälkeen

ilmaantuu uusia varoja tai yhtiötä vastaan

nostetaan kanne taikka muutoin tarvitaan
selvitystoimenpiteitä, on selvitystä jatkettava.
Selvitysmiehen on viivytyksettä tehtävä tästä
ilmoitus rekisteröimistä varten. Kutsu jatke-
tun selvitystilan ensimmäiseen yhtiökokouk-
seen on toimitettava yhtiöjärjestyksen mukai-
sesti. Lisäksi vakuutusosakeyhtiössä on lähe-
tettävä kirjallinen kutsu jokaiselle osakkeen-
omistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.
Jos yhtiöllä selvitystä jatkettaessa ei ole
toimikelpoisia selvitysmiehiä, Vakuutusval-
vontaviraston on määrättävä hakemuksesta
selvitysmies sen mukaan kuin 12 §:ssä sää-
detään.

Jos vakuutusyhtiön rekisteristä poistamisen
jälkeen tarvitaan selvitystoimia, Vakuutusval-
vontaviraston on sen hakemuksesta, jonka
oikeutta asia koskee, määrättävä yhtiö selvi-
tystilaan.

Selvitystä ei kuitenkaan 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa jatketa eikä yhtiötä
2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa mää-
rätä selvitystilaan, jos yhtiön varat eivät riitä
selvityskulujen suorittamiseen tai varojen
määrästä ei saada tietoa eikä osakas, velkoja
tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kustannuksista.

22 §
Jos vakuutusyhtiö on asetettu selvitystilaan

yhtiökokouksen päätöksellä 4 §:n 2 momentin
mukaisesti, yhtiökokous voi, tilintarkastajien
annettua asiasta lausuntonsa, 4 §:n 3 momen-
tin toisessa virkkeessä säädetyllä äänten
enemmistöllä päättää, että selvitystila lopete-
taan ja yhtiön toimintaa jatketaan. Päätöstä ei
kuitenkaan saa tehdä, jos selvitystilaan on
tämän lain mukainen peruste tai jos yhtiön
omaisuutta on jaettu. Toimintaansa jatkavan
yhtiön on haettava uudelleen toimilupaa
noudattaen soveltuvin osin, mitä 2 luvussa
säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-
vasti noudatettava, jos yhtiö, joka on asetettu
selvitystilaan sen johdosta, ettei se täytä 11
luvun takuumäärää tai oman pääoman vä-
himmäismäärää koskevia tai työeläkevakuu-
tusyhtiöistä annetun lain 17 §:n mukaisia
vaatimuksia, jälleen täyttää sanotut vaatimuk-
set.

Kun päätös selvitystilan lopettamisesta ja
yhtiön toiminnan jatkamisesta on tehty, yh-
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tiölle on valittava johto yhtiöjärjestyksen
määräysten mukaisesti.

Kun hallitus on valittu, selvitysmiehen on
viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamis-
ta koskevasta päätöksestä ja hallituksen vaa-
lista ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle ja
rekisteröimistä varten rekisteriviranomaiselle.
Päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen
rekisteröintiä. Yhtiön velkojille haettu julki-
nen haaste jää vaikutuksitta, kun selvitystila
on lopetettu tämän pykälän säännösten mu-
kaisesti.

Konkurssia koskevat säännökset

23 §
Vakuutusyhtiön konkurssiin sovelletaan

konkurssia koskevia säännöksiä, jollei tässä
laissa toisin säädetä.

24 §
Vakuutusyhtiö voidaan hakea konkurssiin

vain hallituksen tai, kun yhtiö on selvitysti-
lassa, selvitysmiesten päätöksen perusteella.
Konkurssin aikana yhtiötä konkurssivelalli-
sena edustavat hallitus ja toimitusjohtaja tai
ennen konkurssin alkamista valitut selvitys-
miehet. Konkurssin aikana voidaan kuitenkin
valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia
selvitysmiehiä.

Kun vakuutusyhtiö on asetettu konkurssiin,
tuomioistuimen tulee viipymättä ilmoittaa
siitä ja valvontapäivästä Vakuutusvalvonta-
virastolle. Tuomioistuimen tulee, jos virasto
tekee siitä esityksen, määrätä pesänhoitajaksi
yksi viraston ehdottama henkilö valittujen
lisäksi. Tämän pesänhoitajan on erityisesti
valvottava vakuutussaatavien haltijoiden etua
konkurssipesässä.

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole
jäljellä, on yhtiö katsottava puretuksi, kun
konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pur-
kamisesta pesänhoitajan on viivytyksettä teh-
tävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, jos-
ta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle re-
kisteriin merkittäväksi.

Jos omaisuutta on jäljellä eikä yhtiö ollut
selvitystilassa, kun sen omaisuus luovutettiin
konkurssiin, on hallituksen mahdollisimman
pian kutsuttava yhtiökokous koolle päättä-
mään yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Mil-

loin yhtiö on selvitystilassa, kun se asetetaan
konkurssiin, on noudatettava, mitä 21 §:ssä
säädetään.

Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset

25 §
Suomalaisen vakuutusyhtiön ja sen edus-

tuston selvitystilasta ovat toimivaltaisia päät-
tämään vakuutusyhtiön yhtiökokous, Vakuu-
tusvalvontavirasto tai suomalainen tuomiois-
tuin. Konkurssista on toimivaltainen päättä-
mään suomalainen tuomioistuin.

Päätös voidaan tehdä ilman sitä edeltäviä
14 luvun 6 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä tai
sen jälkeen, kun näihin toimenpiteisiin on
ryhdytty.

Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava
viipymättä kaikkien muiden ETA-valtioiden
vakuutustoimintaa valvoville viranomaisille
päätöksestä aloittaa selvitystila tai konkurssi
ja menettelyn mahdollisista vaikutuksista.

26 §
Vakuutusyhtiön selvitystilassa selvitysmie-

hen tai konkurssissa pesänhoitajan on ilmoi-
tettava selvitystilan tai konkurssin alkamises-
ta ja lakkaamisesta Euroopan unionin viral-
lisessa lehdessä. Ilmoitus on tehtävä ainakin
suomeksi ja ruotsiksi.

Edellä 1 momentin mukaisessa ilmoituk-
sessa on samalla ilmoitettava menettelyssä
mukana olevat viranomaiset ja niiden toimi-
valta, sovellettava lainsäädäntö sekä selvitys-
mies tai pesänhoitaja.

27 §
Vakuutusvalvontaviraston tai tuomioistui-

men on annettava selvitysmiehelle ja pesän-
hoitajalle todistus hänen määräämisestään
tehtävään. Jos yhtiö on asetettu selvitystilaan
yhtiökokouksen päätöksellä, selvitysmiehellä
on oikeus saada ote selvitystilaan asettamista
koskevasta yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitysmiehellä ja pesänhoitajalla on oi-
keus käyttää tehtävänsä suorittamisessa asi-
antuntijoita tai avustajia siinä laajuudessa
kuin se on tarkoituksenmukaista.

28 §
Selvitysmiehen, pesänhoitajan tai Vakuu-

966 N:o 330



tusvalvontaviraston on pyydettävä, että sel-
vitystilaan asettamisesta tai konkurssin aloit-
tamisesta on tehtävä merkintä toisessa ETA-
valtiossa pidettävään kiinteistörekisteriin,
kaupparekisteriin tai muuhun julkiseen rekis-
teriin, jos rekisterimerkintä on kyseisen val-
tion lainsäädännön mukaan tehtävä selvitys-
tila- tai konkurssimenettelyn aloittamisesta.

29 §
Vakuutusyhtiön velkojille tehtävässä il-

moituksessa on sen lisäksi, mitä muuten
säädetään, vakuutussaatavien osalta ilmoitet-
tava selvitystilan tai konkurssin yleiset vai-
kutukset vakuutussopimuksiin sekä vakuu-
tuksenottajan ja vakuutetun vakuutussopi-
muksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet.
Kun Vakuutusvalvontavirasto jäljempänä
36 §:n mukaisesti määrää ajankohdan, jolloin
vakuutukset lakkaavat olemasta voimassa,
myös tästä on ilmoitettava vakuutuksenotta-
jille.

Vakuutusyhtiön velkojille tehtävä ilmoitus
on tehtävä joko suomeksi tai ruotsiksi. Il-
moituksessa on käytettävä lomaketta, jossa on
kaikilla ETA-valtioiden virallisilla kielillä
otsikko ″Kehotus saatavan ilmoittamiseen ja
huomautusten esittämiseen; noudatettavat
määräajat″.

Jos vakuutussaatavan haltijana on velkoja,
jonka tavanomainen asuinpaikka, kotipaikka
tai pääkonttori on toisessa ETA-valtiossa kuin
Suomessa, ilmoitus on kuitenkin tehtävä
jollakin kyseisen ETA-valtion virallisella kie-
lellä.

30 §
Jokaisella velkojalla, mukaan lukien toisen

ETA-valtion veroviranomaiset ja sosiaalitur-
vaviranomaiset, on oikeus ilmoittaa tai valvoa
saatavansa tai tehdä saataviin liittyviä kirjal-
lisia huomautuksia vakuutusyhtiön selvitys-
tilassa ja konkurssissa. Vakuutussaatavia ei
tarvitse ilmoittaa selvitystilassa eikä valvoa
konkurssissa eikä niiden etuoikeutta tarvitse
vaatia.

Velkoja, jonka tavanomainen asuinpaikka,
kotipaikka tai pääkonttori on muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa, voi ilmoittaa saa-
tavansa tai esittää saataviin liittyviä huomau-
tuksia tämän toisen valtion jollakin virallisella
kielellä. Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitet-

taessa tai saataviin liittyviä huomautuksia
esitettäessä otsikon ″Saatavan ilmoittaminen
tai valvominen″ tai vastaavasti ″Saataviin
liittyvien huomautusten esittäminen″ on kui-
tenkin oltava joko suomeksi tai ruotsiksi.

31 §
Vakuutussaatavilla on selvitystilassa tai

konkurssissa yhtäläisesti samanlainen etuoi-
keus vakuutusyhtiön omaisuuteen kuin irtai-
men pantin haltijalla pantattuun omaisuuteen
(vakuutussaatavien etuoikeus).

32 §
Vakuutusyhtiön selvitystilan aikana selvi-

tysmies tai konkurssissa pesänhoitaja voivat
maksaa muita kuin selvitystila- tai konkurs-
simenettelystä johtuvia saatavia ainoastaan
33 §:n 1 momentissa tarkoitetun suunnitel-
man mukaisesti tai Vakuutusvalvontaviraston
yksittäistapauksessa antamalla luvalla ja val-
vonnassa. Selvitystilaa tai konkurssia edeltä-
neen 14 luvun 6 §:ssä tarkoitetun omaisuuden
luovutus- ja panttauskiellon valvontaa varten
määrätyn asiamiehen palkkio sekä sille va-
rojen tilittämiseen kertyvä korko ja muut
toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet kus-
tannukset maksetaan vakuutussaatavien jäl-
keen parhaalla etuoikeudella edellyttäen, että
selvitystilaan asettaminen tai konkurssin
aloittaminen on tapahtunut omaisuuden luo-
vutus- tai panttauskiellon aikana tai kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun kielto on
lakannut. Liikennevakuutuslakiin, potilasva-
hinkolakiin (585/1986) ja tapaturmavakuutus-
lakiin perustuvat korvaukset on kuitenkin
maksettava näiden lakien mukaisesti. Tätä
varten selvitysmiehellä ja pesänhoitajalla on
oikeus ottaa lainaa korvausten maksamisen
turvaamiseksi.

33 §
Selvitysmiehen tai pesänhoitajan on laadit-

tava liiketoiminnan jatkamista varten suun-
nitelma, joka sisältää ehdotuksen vakuutus-
saatavien ja liiketoiminnan jatkamisesta joh-
tuvien saatavien suorittamisesta selvitystilan
tai konkurssin aikana. Suunnitelma on toimi-
tettava Vakuutusvalvontavirastolle hyväksyt-
täväksi.
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Liiketoiminnan jatkamisesta johtuvat saa-
tavat maksetaan 31 §:n estämättä, kuitenkin
noudattaen, mitä 32 §:ssä säädetään.

Liiketoiminnan jatkamisesta johtuvalla
saatavalla tarkoitetaan:

1) vakuutussopimussuhteessa sellaista va-
kuutusyhtiöltä olevaa saatavaa, jossa yhtiön
sitoumus tai muu saatavan oikeusperuste on
syntynyt kaksi kuukautta selvitystilan tai
konkurssin alkamisen jälkeen; muuksi saata-
van oikeusperusteeksi katsotaan oikeus kor-
vaukseen tai muuhun etuuteen siltä osin kuin
vakuutus on jatkunut selvitystilan tai kon-
kurssin alkamisen jälkeen ja vakuutuksenot-
taja on selvitystilan tai konkurssin alkamisen
jälkeiseltä ajalta maksanut vakuutusmaksuja;
sekä

2) muussa velkasuhteessa sellaista vakuu-
tusyhtiöltä olevaa saatavaa, jota koskeva
yhtiön sitoumus tai muu saatavan oikeuspe-
ruste on syntynyt selvitystilan tai konkurssin
alkamisen jälkeen; kestovelkasuhteessa liike-
toiminnan jatkamisesta johtuvana saatavana
pidetään kuitenkin sitä osaa saatavasta, joka
kohdistuu selvitystilan tai konkurssin alka-
misen jälkeiseen aikaan.

34 §
Selvitysmiehen ja pesänhoitajan on sään-

nöllisesti tiedotettava velkojille selvitystila- ja
konkurssimenettelyn edistymisestä Vakuutus-
valvontaviraston määräämällä tavalla.

Vakuutusvalvontaviraston on pyynnöstä
annettava ETA-valtioiden vakuutustoimintaa
valvoville viranomaisille tietoja selvitystila-
ja konkurssimenettelyn edistymisestä.

35 §
Vakuutusyhtiön selvitystilassa selvitysmie-

hen tai konkurssissa pesänhoitajan tulee pyr-
kiä niin pian kuin mahdollista yhden tai
useamman vakuutusyhtiön kanssa aikaansaa-
maan suunnitelma yhtiön vakuutuskannan
luovuttamisesta 16 a luvun säännösten mu-
kaisesti.

Jos on perusteltua aihetta otaksua, että
vakuutusyhtiön varat eivät riitä vakuutussaa-
tavista aiheutuvan vastuun kattamiseen, sel-
vitysmies tai pesänhoitaja voi tehdä toisen
vakuutusyhtiön kanssa suunnitelman vakuu-
tuskannan tai sen osan luovuttamisesta siten,
että vakuutukset jatkuvat vastaanottavassa

vakuutusyhtiössä erityisin ehdoin tai rajoi-
tuksin. Ennen suunnitelman tekemistä suun-
nitelmaa vastustavalle vakuutuksenottajalle
on varattava mahdollisuus jättää hänen va-
kuutuksensa kannanluovutuksen ulkopuolel-
le, jolloin vakuutuksenottajalla on oikeus
hänen vakuutuksensa lakattua saada vakuu-
tukselle kuuluva osuus vakuutusyhtiön va-
roista siten kuin 36 §:ssä säädetään.

36 §
Jos suunnitelmaa vakuutuskannan luovut-

tamisesta ei saada aikaan, Vakuutusvalvon-
taviraston on määrättävä ajankohta, joka voi
olla enintään viisi vuotta selvitystila- tai
konkurssimenettelyn aloittamisen jälkeen ja
jolloin muut kuin liikennevakuutuslain, poti-
lasvahinkolain ja tapaturmavakuutuslain mu-
kaiset vakuutukset lakkaavat olemasta voi-
massa, sekä ajankohta, jolloin mainittujen
lakien mukaisten vakuutusten vakuutuskanta
ja sitä vastaava suhteellinen osuus vakuutus-
yhtiön omaisuudesta siirretään yhtiöstä lii-
kennevakuutuskeskuksen, Potilasvakuutus-
keskuksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton hallinnoitavaksi. Suhteellista osuutta las-
kettaessa ei oteta huomioon 10 luvun 2 §:ssä
tarkoitettua yhteistakuuerää, vaan erää vas-
taava suhteellinen osuus vakuutusyhtiön
omaisuudesta on sellaisenaan käytettävä en-
sisijaisesti kyseisten lakien perusteella kor-
vaukseen oikeutettujen hyväksi. Vakuutus-
kannan ja sitä vastaavan omaisuuden siirtä-
misestä on soveltuvin osin muutoin voimassa,
mitä 16 a luvun 9 §:n 1—3 momentissa
säädetään vakuutuskannan luovuttamisesta.
Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syys-
tä siirtää vakuutusten lakkaamiselle määrää-
määnsä ajankohtaa vielä enintään viideksi
vuodeksi ensin määrätystä ajankohdasta lu-
kien.

Kun vakuutukset ovat lakanneet olemasta
voimassa, vakuutusyhtiön muu kuin 1 mo-
mentissa mainittu omaisuus on muutettava
rahaksi ja maksettava selvitystila- ja konkurs-
simenettelystä johtuvat saatavat. Tämän jäl-
keen maksetaan etuoikeutetut vakuutussaata-
vat. Jos vahinkovakuutusyhtiön omaisuus ei
riitä vakuutussaatavien täyteen hyvittämiseen,
on kuluttajan, asunto-osakeyhtiön tai pääosin
asumistarkoitukseen perustetun kiinteistöyh-
tiön vahinkoon perustuvilla saatavilla etuoi-
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keus muiden edellä. Jos omaisuus ei riitä
edellisessä virkkeessä tarkoitettujen saatavien
täyteen hyvittämiseen, omaisuus jaetaan ky-
seisten saatavien hyväksi niiden vastuuvel-
kaosuuksien mukaisessa suhteessa. Henkiva-
kuutusyhtiön omaisuus on ennen omaisuuden
jakoa ensin ositettava sijoitussidonnaisten
vakuutusten kannan ja muun vakuutuskannan
kesken. Ositus on toimitettava silmällä pitäen
myös sen kohtuullisuutta.

Jos on kysymys työeläkevakuutusyhtiöistä
annetussa laissa tarkoitetusta työeläkevakuu-
tusyhtiöstä, yhtiön omaisuus on 1 ja 2
momentista poiketen käytettävä Vakuutusval-
vontaviraston määräämällä tavalla niihin kus-
tannuksiin, jotka aiheutuvat siitä, että saman-
lainen eläketurva järjestetään toisessa työelä-
kevakuutusyhtiössä tai eläkesäätiölain
(1774/1995) mukaisessa eläkesäätiössä taikka
vakuutuskassalain (1164/1992) mukaisessa
eläkekassassa. Tällöin on ensisijaisesti pyrit-
tävä pienentämään työntekijäin eläkelain
12 §:n 4 momentin soveltamisesta aiheutuvia
kustannuksia.

Selvitysmiehen tai pesänhoitajan on viipy-
mättä laadittava luettelo omaisuuden jaossa
noudatettavista suhdeluvuista. Luettelo on
toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle, mis-
sä luettelo on pidettävä asianomaisten näh-
tävinä 30 päivän ajan. Viraston tulee ilmoittaa
luettelon nähtävilläolosta virallisessa lehdessä
ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä 16
luvun 13 §:ssä säädettyä menettelyä noudat-
taen. Luettelon nähtävilläolosta ei tarvitse
ilmoittaa Euroopan unionin virallisessa leh-
dessä, jos kysymys on työeläkevakuutusyh-
tiöistä annetussa laissa tarkoitetusta työelä-
kevakuutusyhtiöstä. Viraston, selvitysmiehen
tai pesänhoitajan on pyydettäessä annettava
luettelo tiedoksi yhtiön velkojille. Suhdelu-
kuihin saa hakea oikaisua virastolta 30 päivän
kuluessa luettelon nähtävilläoloajan päätty-
misestä.

Kun luettelo on saanut lainvoiman, on 1 ja
2 momentin mukaisesti laskettu vakuutussaa-
tavien osuus vakuutusyhtiön omaisuudesta
jaettava niihin oikeutetuille.

37 §
Selvitystilassa tai konkurssissa oleva va-

kuutusyhtiö ei saa antaa uusia vakuutuksia.

15 a luku

Euroopan talousalueella noudatettavat lain-
valintasäännökset

1 §
Tämän lain 14 luvun 6 §:ssä tarkoitettuun

vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja
panttauskieltoon sekä vakuutusyhtiön selvi-
tystilaan ja konkurssiin sekä niiden oikeus-
vaikutuksiin sovelletaan Suomen lakia, jollei
jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä.

2 §
Työsopimuksia ja työsuhteita koskevat oi-

keusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen
ETA-valtion lain mukaan, jota sovelletaan
kyseiseen työsopimukseen tai työsuhteeseen.

3 §
Kiinteän omaisuuden käyttö- tai luovutus-

sopimuksia koskevat oikeusvaikutukset mää-
räytyvät yksinomaan sen ETA-valtion lain
mukaan, jonka alueella kiinteä omaisuus
sijaitsee.

4 §
Oikeusvaikutukset sellaisiin vakuutusyh-

tiön oikeuksiin, jotka koskevat kiinteää omai-
suutta, alusta tai ilma-alusta ja jotka on
merkittävä julkiseen rekisteriin, määräytyvät
sen ETA-valtion lain mukaan, jonka valvon-
nassa rekisteriä pidetään.

5 §
Jos 1 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen tai

menettelyn alkaessa on vireillä oikeuden-
käynti, joka koskee toimenpiteen tai menet-
telyn piiriin kuuluvaa vakuutusyhtiön omai-
suutta tai oikeutta, oikeudenkäyntiä koskevat
oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan
sen ETA-valtion lain mukaan, jossa oikeu-
denkäynti on vireillä.

6 §
Jos vakuutusyhtiö tekee 1 §:ssä tarkoitetun

toimenpiteen tai menettelyn alkamisen jäl-
keen vastikkeellisen oikeustoimen, joka kos-
kee kiinteää omaisuutta, julkiseen rekisteriin
merkittävää alusta tai ilma-alusta taikka ar-
vopaperia, johon kohdistuvat oikeudet mer-
kitään laissa säänneltyyn rekisteriin tai tilille
tai jotka sijoitetaan ETA-valtiossa säännel-
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tyyn keskitettyyn säilytysjärjestelmään, täl-
laisen oikeustoimen pätevyys määräytyy sen
ETA-valtion lain mukaan, jonka alueella
kiinteä omaisuus sijaitsee tai jonka valvon-
nassa rekisteriä, tiliä tai järjestelmää pidetään.

7 §
Säänneltyjen markkinoiden osapuolten oi-

keuksia ja velvollisuuksia koskevat oikeus-
vaikutukset määräytyvät yksinomaan sen lain
mukaan, jota näihin markkinoihin sovelle-
taan. Esineoikeuksiin sovelletaan kuitenkin,
mitä jäljempänä 8 §:n 1 momentissa sääde-
tään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä
vetoamasta oikeustoimen mitättömyyteen tai
pätemättömyyteen eikä estä oikeustoimen
peräyttämistä sen lain mukaan, jota näihin
markkinoihin sovelletaan.

8 §
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen tai

menettelyn alkaminen ei vaikuta velkojan tai
sivullisen esineoikeuteen, joka toimenpiteen
tai menettelyn alkaessa kohdistuu muussa
ETA-valtiossa kuin Suomessa sijaitsevaan
vakuutusyhtiön omaisuuteen. Sama koskee
omistuksenpidätysehtoon perustuvia oikeuk-
sia, jos omaisuus toimenpiteen tai menettelyn
alkaessa sijaitsee muussa ETA-valtiossa kuin
Suomessa.

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen tai
menettelyn alkaminen ei estä velkojaa käyt-
tämästä saatavaansa vakuutusyhtiölle olevan
velkansa kuittaamiseen, jos tällainen kuittaus
on sallittu vakuutusyhtiön saatavaan sovel-
lettavan lain mukaan.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään,
ei estä vetoamasta oikeustoimen mitättömyy-
teen tai pätemättömyyteen eikä estä oikeus-
toimen peräyttämistä 1 §:n mukaan sovellet-
tavan lain nojalla.

9 §
Mitä 1 §:ssä tai 8 §:n 3 momentissa

säädetään, ei sovelleta oikeustoimen mitättö-
myyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeus-
toimen peräyttämiseen, jos se, joka on saanut
etua velkojia vahingoittavasta toimesta, osoit-
taa, että oikeustoimeen sovelletaan muun
ETA-valtion kuin Suomen lakia ja että

oikeustointa ei tämän lain mukaan voida
riitauttaa kyseisessä tapauksessa.

16 luku

Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden
lunastus

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitus-
johtajan on annettava sulautuvan yhtiön osak-
kaiden tai edustajien kokouksessa lopputili-
tys. Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ja
konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
ajalta, jolta tilinpäätöstä ja toimintakertomus-
ta ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa, sekä
selvitys vastikkeen jaosta. Lopputilityksen
tarkastamiseen sovelletaan, mitä tilintarkas-
tuksesta säädetään. Osakkaiden ja edustajien
kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouk-
sesta tai edustajistosta säädetään. Vastikkeen
jaon ja lopputilityksen moittimiseen, jako-
osuuden nostamiseen sekä selvityksen jatka-
miseen sulautuvan yhtiön purkauduttua so-
velletaan, mitä 15 luvun 18 §:n 2 ja 3
momentissa ja, milloin on kysymys osake-
yhtiölain 15 luvun 5 §:n tai tämän lain 17
luvun 1 §:n mukaisesta kanteesta, mitä tämän
lain 15 luvun 20 §:n 2 momentissa ja 21 §:ssä
säädetään. Lopputilitys on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi siten kuin osakeyhtiölain 11
luvun 14 §:ssä säädetään.

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §
Joka tahallaan

— — — — — — — — — — — — —
2) antaa 15 luvun 37 §:n säännösten tai

Vakuutusvalvontaviraston 14 luvun 5 §:n no-
jalla määräämän kiellon vastaisesti uusia
vakuutuksia,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
vakuutusliikkeen luvattomasta harjoittamises-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi
vuodeksi.

Virallisen syyttäjän on ennen 1 momentissa
tarkoitettua rikosta koskevan syytteen nosta-
mista hankittava Vakuutusvalvontaviraston
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lausunto. Tuomioistuimen on tätä rikosasiaa
käsitellessään varattava virastolle tilaisuus
tulla kuulluksi.

5 §
Joka tahallaan

— — — — — — — — — — — — —
6) Vakuutusvalvontaviraston 3 luvun 4 §:n

1 momentin tai työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain 7 §:n 4 momentin nojalla anta-
man kiellon vastaisesti hankkii osakkeita tai
takuuosuuksia;
— — — — — — — — — — — — —

12) rikkoo tämän lain tai sen nojalla
sovellettavia osakeyhtiölain säännöksiä osa-
vuosikatsauksen, välitilinpäätöksen, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen, konsernitilin-
päätöksen tai 15 luvun 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetun tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta tai vakuutusyhtiön su-
lautumista, jakautumista taikka selvitystilaa
koskevan lopputilityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhtiörikkomuksesta
sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan

julkisuudesta annetussa laissa säädetään, so-
siaali- ja terveysministeriöllä ja Vakuutusval-
vontavirastolla on oikeus luovuttaa vaitiolo-
velvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;

2) Rahoitustarkastukselle ja muulle rahoi-
tusmarkkinoita valvovalle Suomen viran-
omaiselle;

3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoi-
tustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvo-
valle viranomaiselle;

4) vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön kans-
sa samaan konserniin kuuluvan luotto- tai
rahoituslaitoksen tilintarkastajalle;

5) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, jonka tehtävänä on osallistua va-
kuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenet-
telyyn taikka muuhun vastaavaan menette-
lyyn;

6) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiön

selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka
muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina
olevien toimielinten valvonnasta;

7) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiöi-
den, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä ti-
lintarkastuksia suorittavien henkilöiden val-
vonnasta;

8) ETA-valtion riippumattomille vakuutus-
matemaatikoille, jotka suorittavat vakuutus-
yhtiöiden laillisuusvalvontaa, ja näiden va-
kuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuus-
sa olevalle toimielimelle;

9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimie-
limelle, joka on lain mukaan vastuussa
yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja
rikkomusten tutkimisesta;

10) Suomen tai muun ETA-valtion kes-
kuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on
rahapoliittisena viranomaisena samanlainen
tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien val-
vonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle; ja

11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toi-
mielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 6 §:ssä tarkoitetun vaitiolovelvolli-
suuden piiriin.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ja 1 momen-
tissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriö
ja Vakuutusvalvontavirasto voivat luovuttaa
toisilleen ja käyttää 6 §:ssä tarkoitetun vai-
tiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja
vain:

1) tarkistaakseen, että vakuutustoiminnan
aloittamisen edellytykset on täytetty;

2) vakuutusyhtiöiden toiminnan, erityisesti
vakuutusteknisen vastuuvelan, toimintapää-
oman, hallinto- ja kirjanpitomenettelyn sekä
sisäisen tarkastustoiminnan valvontaan; sekä

3) pakotteiden asettamiseen.

7 §
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutus-

valvontavirasto voivat julkaista vakuutusyh-
tiöiden toiminnasta, asemasta ja kehityksestä
tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on
laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista
yhtiöistä.
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Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
toukokuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan selvitystilaan, jota
koskeva päätös on tehty tai määräys annettu

lain voimaantulon jälkeen, ja konkurssiin, jota
koskeva hakemus on jätetty tuomioistuimelle
lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 331

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

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

(398/1995) 53 ja 54 §, sellaisena kuin niistä on 54 § laissa 359/2002,
muutetaan 2 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti, 47,

49 ja 52 §, 79 §:n 2 momentti ja 84 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 8 kohta ja 79 §:n 2 momentti laissa 637/2000,

2 §:n 1 momentin 9 kohta laissa 950/2000, 13 §, 15 §:n 2 momentti, 17 §:n 3 momentti ja 47
ja 49 § sekä 84 §:n 3 momentti mainitussa laissa 359/2002 ja 52 § osaksi viimeksi mainitussa
laissa, sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 637/2000 ja
950/2000, uusi 10—14 kohta, lakiin uusi 15 a—15 d §, 45 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 80/1999, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 49 a § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

8) palveluyrityksellä yhteisöä, joka tuottaa
ulkomaiselle vakuutusyhtiölle sen pääasialli-
seen toimintaan liittyviä palveluita;

9) ministeriöllä tai asianomaisella minis-
teriöllä sosiaali- ja terveysministeriötä;

10) tervehdyttämistoimenpiteellä toimenpi-
dettä, joka perustuu viranomaisen päätökseen
tai muuhun myötävaikutukseen ja jonka tar-

koituksena on turvata tai palauttaa ennalleen
vakuutusyhtiön taloudellinen tilanne ja joka
vaikuttaa kolmannen henkilön oikeuksiin va-
kuutusyhtiötä kohtaan;

11) likvidaatiomenettelyllä kaikkia velkojia
koskevaa viranomaisen päätöksellä tai muulla
myötävaikutuksella toteutettavaa menettelyä,
johon liittyy vakuutusyhtiön omaisuuden ra-
haksi muuttaminen ja jakaminen velkojien,
osakkaiden tai jäsenten kesken laissa sääde-
tyllä tavalla; likvidaatiomenettelyllä tarkoite-
taan myös menettelyä, joka päätetään akor-
diin tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen;
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12) hallinnonhoitajalla toimivaltaisten vi-
ranomaisten nimeämää henkilöä tai elintä,
jonka tehtävänä on huolehtia tervehdyttämis-
toimenpiteistä;

13) selvittäjällä toimivaltaisten viran-
omaisten tai vakuutusyhtiön hallintoelinten
nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä
on huolehtia likvidaatiomenettelystä; sekä

14) vakuutussaatavalla kaikkia niitä saa-
tavia, joista ulkomainen vakuutusyhtiö on
ensivakuutussopimuksen perusteella vastuus-
sa vakuutuksenottajalle, vakuutetulle, edun-
saajalle tai sellaiselle vahinkoa kärsineelle,
jolla on oikeus vaatia vakuutussopimuksen
mukainen korvaus suoraan vakuutusyhtiöltä,
mukaan lukien varaukset tuntemattomia va-
hinkoja varten; vakuutusmaksuja, jotka ulko-
mainen vakuutusyhtiö on velkaa sen vuoksi,
että näitä sopimuksia ja toimia ei ole tehty tai
että ne on peruutettu tällaisiin sopimuksiin tai
toimiin sovellettavan lainsäädännön mukai-
sesti ennen likvidaatiomenettelyn aloittamis-
ta, pidetään myös vakuutussaatavina.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

Jos ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle sen
kotivaltiossa myönnetty toimilupa peruute-
taan, vakuutusyhtiön on viipymättä ilmoitet-
tava asiasta Vakuutusvalvontavirastolle. Ul-
komainen ETA-vakuutusyhtiö ei voi toimi-
luvan peruuttamisen jälkeen antaa Suomessa
uusia vakuutuksia.

15 §

Kotivaltion viranomaisen toimivalta
Suomessa

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusvalvontavirasto voi ulkomaisen

ETA-vakuutusyhtiön kotivaltion vakuutustar-
kastuksesta vastaavan viranomaisen pyynnös-
tä kieltää yhtiötä luovuttamasta tai panttaa-
masta yhtiön Suomessa olevaa omaisuutta tai
kieltää yhtiötä suorittamasta vakuutuksen ta-
kaisinostoarvoa vakuutuksenottajille, jos va-
kuutusyhtiö ei kotivaltion valvontaviranomai-

sen mukaan täytä kyseisessä valtiossa vakuu-
tustekniselle vastuuvelalle tai vakavaraisuu-
delle asetettuja vaatimuksia.

15 a §

Tervehdyttämistoimenpiteen ja likvidaatio-
menettelyn tunnustaminen

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotival-
tion lainsäädännön mukaisesti tehty päätös
aloittaa yhtiötä koskeva tervehdyttämistoi-
menpide ja likvidaatiomenettely tulevat voi-
maan Suomessa ilman eri muodollisuuksia
samanaikaisesti, kun päätös tulee voimaan
yhtiön kotivaltiossa.

Kun Vakuutusvalvontavirastolle on ilmoi-
tettu tervehdyttämistoimenpidettä tai likvi-
daatiomenettelyä koskevasta päätöksestä, Va-
kuutusvalvontaviraston on kuulutettava pää-
töksestä virallisessa lehdessä ja, jos yhtiöllä
on edustusto Suomessa, annettava tieto kuu-
lutuksesta ainakin yhdessä edustuston koti-
paikan sanomalehdessä. Päätöstä kuulutet-
taessa on samalla ilmoitettava se viranomai-
nen, jonka valvonnassa tervehdyttämistoi-
menpide tai likvidaatiomenettely tapahtuu,
toimenpiteeseen tai menettelyyn sovellettava
lainsäädäntö sekä mahdollinen hallinnonhoi-
taja ja selvittäjä. Kuulutus on tehtävä suo-
meksi ja ruotsiksi.

Tässä pykälässä säädettyä kuulutusmenet-
telyä ei sovelleta sellaiseen tervehdyttämis-
toimenpiteeseen, joka vaikuttaa yksinomaan
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön osakkaiden,
jäsenten tai työntekijöiden oikeuksiin niiden
siinä ominaisuudessa, ellei tervehdyttämistoi-
menpiteeseen sovellettavassa laissa toisin
säädetä. Vakuutusvalvontavirasto päättää, mi-
ten tällaisesta tervehdyttämistoimenpiteestä
ilmoitetaan Suomessa niille, joihin toimenpi-
de vaikuttaa.

15 b §

Hallinnonhoitaja ja selvittäjä

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön hallin-
nonhoitajan tai selvittäjän nimeäminen osoi-
tetaan esittämällä oikeaksi todistettu jäljennös
alkuperäisestä nimeämispäätöksestä tai jolla-
kin muulla yhtiön kotivaltion viranomaisen
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antamalla todistuksella. Päätöksestä tai todis-
tuksesta voidaan vaatia laillisesti pätevä suo-
men- tai ruotsinkielinen käännös.

Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oi-
keus käyttää Suomessa kaikkia niitä toimi-
valtuuksia, joita heillä on oikeus käyttää
yhtiön kotivaltiossa. Hallinnonhoitajalla ja
selvittäjällä on oikeus käyttää Suomessa
avustajaa, joka on nimetty yhtiön kotivaltion
lainsäädännön mukaisesti.

Suomessa toimiessaan hallinnonhoitajan ja
selvittäjän on noudatettava Suomen lakia
erityisesti omaisuuden rahaksi muuttamista
koskevien menettelyjen ja työntekijöille tie-
dottamisen osalta.

15 c §

Tietojen vaihto

Vakuutusvalvontavirasto voi pyytää tietoja
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön tervehdyt-
tämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn
edistymisestä yhtiön kotivaltion vakuutustoi-
mintaa valvovalta viranomaiselta.

15 d §

Rekisteriin merkitseminen

Jos tervehdyttämistoimenpiteen tai likvi-
daatiomenettelyn aloittamisesta tehdään Suo-
men lain nojalla merkintä rekisteriin, rekis-
terinpitäjän on hallinnonhoitajan, selvittäjän
tai muun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön
kotivaltion oikeutetun viranomaisen tai hen-
kilön pyynnöstä tehtävä merkintä rekisteriin
vastaavasta ulkomaista ETA-vakuutusyhtiötä
koskevasta toimenpiteestä.

17 §

Pakkokeinot

— — — — — — — — — — — — —
Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön koti-

valtion vakuutustarkastuksesta vastaavan vi-
ranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittä-
mättömiksi ja yhtiö jatkaa virheellistä me-
nettelyään, Vakuutusvalvontavirasto voi il-
moitettuaan asiasta yhtiön kotivaltion vakuu-

tustarkastuksesta vastaavalle viranomaiselle
asettaa uhkasakon antamansa kehotuksen tai
kiellon noudattamisen tehostamiseksi, kieltää
yhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön
Suomessa olevaa omaisuutta, kieltää yhtiötä
suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa
vakuutuksenottajille tai kieltää yhtiötä anta-
masta Suomessa uusia vakuutuksia, kunnes
asia on korjattu. Uhkasakon tuomitsee mak-
settavaksi ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön
edustuston sijaintipaikan lääninhallitus tai,
jollei yhtiöllä ole edustustoa Suomessa, Etelä-
Suomen lääninhallitus.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Toimiluvan rajoittaminen tai peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimilupa on peruutettava, jos kolmannen

maan vakuutusyhtiötä kohtaan aloitetaan lik-
vidaatiomenettely.

47 §

Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutettujen
etujen turvaamiseksi kieltää kolmannen maan
vakuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaa-
masta Suomessa sijaitsevaa omaisuuttaan,
jos:

1) vakuutusyhtiön Suomen edustusto ei
täytä 34 §:n mukaisia vastuuvelan katetta
koskevia vaatimuksia;

2) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen
takuumäärä;

3) kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo-
men edustuston toimintapääoma on pienempi
kuin 30 §:n 2 tai 3 momentin mukainen
toimintapääoman vähimmäismäärä ja viras-
tolla on aihetta olettaa edustuston taloudelli-
sen tilan edelleen heikkenevän taikka virasto
katsoo edustuston olevan joutumassa tällai-
seen tilaan; sekä

4) vakuutusyhtiö ei ole noudattanut viras-
ton tämän lain nojalla antamaa kehotusta
täydentää edustuston peruspääomaa vastaavia
varoja tai asettamaansa vakuutta.
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Vakuutusvalvontavirasto voi 1 momentissa
säädetyin edellytyksin kieltää vakuutusyhtiö-
tä myös suorittamasta vakuutuksen ta-
kaisinostoarvoa vakuutuksenottajille. Kielto-
päätökseen sovelletaan, mitä tässä laissa
säädetään omaisuuden luovutus- ja panttaus-
kiellosta.

Kolmannen maan vakuutusyhtiön omai-
suuden määrääminen luovutus- ja panttaus-
kieltoon saa kestää enintään kolme kuukautta.
Vakuutusvalvontavirasto voi erityisestä syys-
tä tehdä päätöksen kiellon jatkamisesta enin-
tään kolmeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta Vakuu-
tusvalvontaviraston päätöksestä on käytävä
ilmi päätöksen antamisen aika, mihin omai-
suuteen luovutus- ja panttauskielto kohdistuu
ja kiellon voimassaoloaika, kiellon noudatta-
misen valvontaa varten 5 momentin nojalla
määrätty asiamies sekä muutoksenhaun vai-
kutus päätöksen täytäntöönpanokelpoisuu-
teen.

Vakuutusvalvontaviraston on asetettava
kolmannen maan vakuutusyhtiön edustustoon
asiamies, jonka tehtävänä on valvoa, että
yhtiö noudattaa omaisuuden luovutus- ja
panttauskieltoa. Asiamiehellä on vakuutusyh-
tiölain 14 luvun 5 c §:n mukaiset valtuudet.
Lisäksi asiamiehen oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin sovelletaan, mitä vakuutusyhtiölain
14 luvun 8 §:ssä säädetään.

Kolmannen maan vakuutusyhtiön omai-
suuden luovutus- ja panttauskieltoon sovel-
letaan lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain 14
luvun 9—20 §:ssä ja 15 a luvussa säädetään
suomalaiseen vakuutusyhtiöön kohdistuvasta
omaisuuden luovutus- ja panttauskiellosta.

49 §

Selvitysmenettely

Jos kolmannen maan vakuutusyhtiön toi-
milupa on peruutettu tai muutoin lakannut
olemasta voimassa, yhtiön on viipymättä
asetettava pääasiamiehen tilalle selvitysmies
huolehtimaan yhtiön täällä harjoittaman va-
kuutusliikkeen selvittämisestä. Vakuutusval-
vontavirastolla on lisäksi oikeus määrätä yksi
selvitysmies. Virastolla on niin ikään oikeus
määrätä yhtiölle selvitysmies, jos yhtiö ei tee
tätä päätöstä.

Selvitysmiehestä on soveltuvin osin voi-
massa, mitä tässä laissa säädetään pääasia-
miehestä ja väliaikaisesta pääasiamiehestä.

Selvitysmiehen on pyrittävä niin pian kuin
mahdollista aikaansaamaan suunnitelma yh-
tiön Suomen edustuston vakuutuskannan luo-
vuttamisesta 66 §:n mukaisesti. Jos suunni-
telmaa vakuutuskannan luovuttamisesta ei
saada aikaan tai jos vakuutusliikettä ei muu-
toin saada selvitettyä, Vakuutusvalvontavi-
raston on määrättävä ajankohta, joka voi olla
enintään viisi vuotta selvitysmenettelyn aloit-
tamisesta ja jolloin muut kuin liikennevakuu-
tuslain, potilasvahinkolain (585/1986) ja ta-
paturmavakuutuslain (608/1948) mukaiset
vakuutukset päättyvät, sekä ajankohta, jolloin
mainittujen lakien mukaisten vakuutusten
vakuutuskanta ja sitä vastaava suhteellinen
osuus yhtiön omaisuudesta siirretään Liiken-
nevakuutuskeskuksen, Potilasvakuutuskes-
kuksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
hallinnoitavaksi. Vakuutuskannan ja sitä vas-
taavan omaisuuden siirtämisestä on soveltu-
vin osin voimassa, mitä vakuutusyhtiölain
16 a luvun 9 §:ssä ja tämän lain 68 §:n 2
momentissa säädetään vakuutuskannan luo-
vuttamisesta. Vakuutusvalvontavirasto voi
erityisestä syystä siirtää vakuutusten lakkaa-
miselle määräämäänsä ajankohtaa vielä enin-
tään viideksi vuodeksi ensin määrätystä ajan-
kohdasta lukien. Muutoin noudatetaan sovel-
tuvin osin, mitä vakuutusyhtiölain 15 luvun
36 §:ssä säädetään.

Lisäksi kolmannen maan vakuutusyhtiön
Suomen edustustoa koskevaan selvittämiseen
sovelletaan soveltuvin osin, mitä vakuutus-
yhtiölain 15 luvun 15 §:n 2—5 momentissa,
26—34 §:ssä sekä 15 a luvussa säädetään.

49 a §

Viranomaisten välinen yhteistyö

Jos selvitystilassa olevalla kolmannen
maan vakuutusyhtiöllä on edustustoja muis-
sakin ETA-valtioissa kuin Suomessa, Vakuu-
tusvalvontaviraston ja edustuston selvitys-
miehen on toimittava yhteistyössä näiden
maiden asianomaisten viranomaisten kanssa
edustustoja selvitettäessä.
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52 §

Kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomen
edustuston asettaminen konkurssiin

Kolmannen maan vakuutusyhtiön edustus-
ton konkurssiin sovelletaan konkurssia kos-
kevia säännöksiä, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomes-
sa oleva edustusto voidaan hakea konkurssiin
pääasiamiehen tai, kun yhtiön toimilupa on
peruutettu tai muutoin lakannut, selvitysmie-
hen päätöksen perusteella.

Konkurssin aikana edustavat konkurssive-
lallisena olevaa yhtiötä pääasiamies tai ennen
konkurssin alkamista asetettu selvitysmies.
Konkurssin aikana voidaan kuitenkin hyväk-
syä uusi pääasiamies tai uusia selvitysmiehiä.

Kun edustusto on asetettu konkurssiin,
tuomioistuimen tulee viipymättä ilmoittaa
siitä ja valvontapäivästä Vakuutusvalvonta-
virastolle. Tuomioistuimen tulee, jos virasto
tekee siitä esityksen, määrätä pesänhoitajaksi
yksi viraston ehdottama henkilö valittujen
lisäksi. Tämän pesänhoitajan on erityisesti
valvottava vakuutussaatavien haltijoiden etua
konkurssipesässä.

Lisäksi kolmannen maan vakuutusyhtiön
Suomen edustustoa koskevaan konkurssiin
sovelletaan soveltuvin osin, mitä vakuutus-
yhtiölain 15 luvun 25 §:n 2 ja 3 momentissa,
26—34 §:ssä sekä 15 a luvussa säädetään.

79 §

Vaitiolovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan

julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään, sosiaali- ja terveysministeriöllä ja
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus luovut-
taa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tie-
toja:

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;

2) Rahoitustarkastukselle ja muulle rahoi-
tusmarkkinoita valvovalle Suomen viran-
omaiselle;

3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoi-
tustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvo-
valle viranomaiselle;

4) vakuutusyhtiön tilintarkastajalle;
5) Suomen tai muun ETA-valtion viran-

omaiselle, jonka tehtävänä on osallistua va-
kuutusyrityksen selvitystila- tai konkurssime-
nettelyyn taikka muuhun vastaavaan menet-
telyyn;

6) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyrityk-
sen selvitystila- tai konkurssimenettelyyn
taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osal-
lisina olevien toimielinten valvonnasta;

7) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyritys-
ten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä ti-
lintarkastuksia suorittavien henkilöiden val-
vonnasta;

8) ETA-valtion riippumattomille vakuutus-
matemaatikoille, jotka suorittavat vakuutus-
yritysten laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuu-
tusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa
olevalle toimielimelle;

9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimi-
elimelle, joka on lain mukaan vastuussa
yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja
rikkomusten tutkimisesta;

10) Suomen tai muun ETA-valtion kes-
kuspankille ja rahapoliittisena viranomaisena
samanlaisen tehtävän omaavalle muulle toi-
mielimelle sekä muulle maksujärjestelmien
valvonnasta vastuussa olevalle viranomaisel-
le; ja

11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toi-
mielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun vaitiolo-
velvollisuuden piiriin.
— — — — — — — — — — — — —

84 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuu-

tusvalvontaviraston päätös, joka on annettu
15 §:n 2 momentin, 16 §:n, 17 §:n 1, 3 tai 4
momentin, 41 §:n, 43 §:n 1 momentin, 44 §:n
1 tai 3 momentin, 45 tai 47 §:n taikka 49 §:n
1 momentin nojalla, voidaan panna täytän-
töön valituksesta huolimatta.
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Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
toukokuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan selvitystilaan, jota
koskeva päätös on tehty tai määräys annettu

lain voimaantulon jälkeen, ja konkurssiin, jota
koskeva hakemus on jätetty tuomioistuimelle
lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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L a k i

N:o 332

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)

6 §:n 3 momentti ja 31 §,
sellaisena kuin niistä on 6 §:n 3 momentti laissa 83/1999, seuraavasti:

6 §

Toimilupa

— — — — — — — — — — — — —
Mitä vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 a §:ssä,

14 luvun 5 a §:ssä ja 15 luvun 13 §:ssä
säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai
asianomaisesta ministeriöstä, koskee soveltu-
vin osin valtioneuvostoa, kun kyse on työ-
eläkevakuutusyhtiöstä. Työeläkevakuutusyh-
tiön toimilupaa tai sen laajentamista koske-
vasta hakemuksesta on sosiaali- ja terveys-
ministeriön pyydettävä Vakuutusvalvontavi-
raston lausunto.

31 §

Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutettujen
etujen turvaamiseksi kieltää työeläkevakuu-
tusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta
omaisuuttaan:

1) jos työeläkevakuutusyhtiö ei täytä va-
kuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n vaatimuksia
vastuuvelan katteesta;

2) jos työeläkevakuutusyhtiö ei täytä 17 §:n
2 tai 3 momentissa yhtiön toimintapääomalle
tai omalle pääomalle asetettuja vaatimuksia;
sekä

3) erityisen painavista syistä, jos työelä-
kevakuutusyhtiö ei enää täytä 17 §:n 1 mo-
mentissa yhtiön toimintapääomalle asetettuja
vaatimuksia ja virastolla on perusteltu syy
olettaa yhtiön taloudellisen tilan edelleen
heikkenevän tai jos virasto katsoo yhtiön
olevan joutumassa tällaiseen tilaan.

Työeläkevakuutusyhtiön omaisuuden mää-
rääminen luovutus- ja panttauskieltoon saa
kestää enintään kolme kuukautta. Vakuutus-
valvontavirasto voi erityisestä syystä tehdä
päätöksen kiellon jatkamisesta enintään kol-
meksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta Vakuu-
tusvalvontaviraston päätöksestä on käytävä
ilmi päätöksen antamisen aika, mihin omai-
suuteen luovutus- ja panttauskielto kohdistuu
ja kiellon voimassaoloaika, kiellon noudatta-
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misen valvontaa varten vakuutusyhtiölain 14
luvun 8 §:n nojalla määrätty asiamies sekä
muutoksenhaun vaikutus päätöksen täytän-
töönpanokelpoisuuteen.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
toukokuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

L a k i

N:o 333

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 luvun

6 c §, 6 d §:n 4 momentti ja 7 §, 13 luku, 14 luvun 17 §:n 5 momentti, 16 luvun 7 §, 9 §:n
1 momentin 9 kohta ja 10 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 12 luvun 6 c §, 14 luvun 17 §:n 5 momentti ja 16 luvun 7 § ja 9 §:n
1 momentin 9 kohta laissa 340/2000, 12 luvun 6 d §:n 4 momentti ja 7 § laissa 952/2000,
13 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 16 luvun 10 §:n 2 momentti laissa
638/2000, seuraavasti:

12 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

6 c §
Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutettujen

etujen turvaamiseksi kieltää vakuutusyhdis-
tystä luovuttamasta tai panttaamasta omai-
suuttaan, jos:

1) yhdistys ei täytä 10 luvun 3 a §:ssä
säädettyjä vastuuvelan katetta koskevia vaa-
timuksia;

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
momentissa mainittuja yhdistyksen toiminta-
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pääomalle asetettuja vaatimuksia ja virastolla
on aihetta olettaa yhdistyksen tilan edelleen
heikkenevän; taikka

4) virasto katsoo yhdistyksen olevan jou-
tumassa 3 kohdassa tarkoitettuun tilaan.

Vakuutusyhdistyksen omaisuuden määrää-
minen luovutus- ja panttauskieltoon saa kes-
tää enintään kolme kuukautta. Vakuutusval-
vontavirasto voi erityisestä syystä tehdä pää-
töksen kiellon jatkamisesta enintään kolmeksi
kuukaudeksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta Vakuu-
tusvalvontaviraston päätöksestä on käytävä
ilmi päätöksen antamisen aika, mihin omai-
suuteen luovutus- ja panttauskielto kohdistuu
ja kiellon voimassaoloaika, kiellon noudatta-
misen valvontaa varten 4 momentin nojalla
määrätty asiamies sekä muutoksenhaun vai-
kutus päätöksen täytäntöönpanokelpoisuu-
teen.

Vakuutusvalvontaviraston on asetettava
vakuutusyhdistykseen 6 d §:ssä tarkoitettu
asiamies. Asiamiehen tehtävänä on valvoa,
että yhdistys noudattaa omaisuuden luovutus-
ja panttauskieltoa. Asiamiehellä on 6 d §:ssä
mainittujen valtuuksien lisäksi oikeus päättää
suostumuksen antamisesta vakuutusyhtiölain
14 luvun 10 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoi-
miin.

Vakuutusyhdistyksen omaisuuden luovu-
tus- ja panttauskieltoon sovelletaan lisäksi,
mitä vakuutusyhtiölain 14 luvun 9—20 §:ssä
ja 15 a luvussa säädetään vakuutusyhtiöön
kohdistuvasta omaisuuden luovutus- ja pant-
tauskiellosta.

6 d §
— — — — — — — — — — — — —

Asiamiehen on annettava Vakuutusvalvon-
tavirastolle tämän määräämät selvitykset.
Asiamiehen palkkaedut vahvistaa Vakuutus-
valvontavirasto ja ne suoritetaan asianomai-
sen vakuutusyhdistyksen varoista viraston
määräämällä tavalla. Yhdistys vastaa myös
muista kustannuksista, jotka syntyvät asia-
miehen suorittaessa tehtäväänsä.

7 §
Päätös tai määräys, joka on annettu jonkin

4—6 tai 6 a—6 c §:ssä, 6 luvun 4 §:ssä, 12 a
luvun 7—9 tai 11 §:ssä taikka 13 luvun 3, 6,

11, 19 tai 22 §:ssä olevan säännöksen nojalla,
voidaan panna täytäntöön valituksesta huoli-
matta.

13 luku

Selvitystila ja konkurssi

Määritelmä

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan vakuutussaata-

valla kaikkia niitä saatavia, joista vakuutus-
yhdistys on ensivakuutussopimuksen perus-
teella vastuussa vakuutuksenottajalle, vakuu-
tetulle, edunsaajalle tai sellaiselle vahinkoa
kärsineelle, jolla on oikeus vaatia vakuutus-
sopimuksen mukainen korvaus suoraan va-
kuutusyhdistykseltä, mukaan lukien varaukset
tuntemattomia vahinkoja varten. Vakuutus-
maksuja, jotka vakuutusyhdistys on velvolli-
nen palauttamaan vakuutuksenottajalle joko
vakuutussopimuslain 45 §:n nojalla tai sen
vuoksi, että vakuutussopimus ei ole tullut
voimaan tai se on peruutettu, pidetään myös
vakuutussaatavina.

Selvitystilaa koskevat säännökset

2 §
Vakuutusyhdistyksen selvitystilaa koske-

vaan päätökseen, selvitysmenettelyyn ja sen
vaikutuksiin sovelletaan tämän luvun selvi-
tystilaa koskevia säännöksiä.

3 §
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 pi-
dentää 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 toi-
menpiteisiin yhdistyksen asettamiseksi selvi-
tystilaan ja purkamiseksi, jollei virasto katso,
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että yhdistyksen toiminnassa edelleen toteu-
tuvat terveet vakuutukselliset perusteet.

4 §
Kutsussa selvitystilaan asettamista käsitte-

levään yhdistyskokoukseen on mainittava
päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö. Ehdo-
tus liitteineen on pidettävä vakuutusyhdistyk-
sen päätoimipaikassa osakkaiden nähtävänä
vähintään viikon ajan ennen yhdistyskokousta
ja viipymättä lähetettävä osakkaalle, joka sitä
pyytää, sekä asetettava nähtäväksi yhdistys-
kokouksessa.

Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokouksen
päätös yhdistyksen asettamisesta selvitysti-
laan ja sen purkamisesta 3 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa on pätevä, jos osak-
kaat, joilla on enemmän kuin puolet anne-
tuista äänistä, ovat sitä kannattaneet, tai
tapauksessa, jossa äänet ovat menneet tasan,
jos puheenjohtaja on yhtynyt päätökseen.
Muussa tapauksessa päätös on pätevä vain,
jos sitä ovat kannattaneet ne, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa tai yhdistysjär-
jestyksessä määrätty suurempi osa kokouk-
sessa annetuista äänistä.

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös
on tehty. Yhdistyskokous voi kuitenkin 3 §:n
2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa mää-
rätä selvitystilan alkamisajankohdaksi muun-
kin myöhemmän päivän.

5 §
Jos voidaan olettaa, että suuren vakuutus-

yhdistyksen toimintapääoma on pienempi
kuin 10 a luvussa säädetty takuumäärä taikka
vakuutusyhdistyksen oma pääoma ei täytä
oman pääoman vähimmäisvaatimusta, halli-
tuksen ja toimitusjohtajan on viivytyksettä
laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus siltä
ajalta, jolta tilinpäätöstä ja toimintakertomus-
ta ei vielä ole esitetty yhdistyskokouksessa,
sekä annettava ne tilintarkastajille tarkastet-
taviksi. Tällöin on soveltuvin osin noudatet-
tava, mitä edellä säädetään tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskerto-
muksesta. Jos tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen aika käsittää myös edellisen tili-
kauden, on tältä tilikaudelta annettava erilli-
nen tilinpäätös ja toimintakertomus.

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. Hallituk-
sen on annettava Vakuutusvalvontavirastolle
tieto kutsusta yhdistyskokoukseen.

Jos hallitus ja toimitusjohtaja eivät ole 1
momentissa tarkoitetussa tapauksessa laati-
neet tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, Va-
kuutusvalvontaviraston tulee kehottaa halli-
tusta ja toimitusjohtajaa viivytyksettä laati-
maan tilinpäätös ja toimintakertomus ja an-
tamaan ne tilintarkastajien tarkastettaviksi.
Jollei kehotusta noudateta, virastolla on oi-
keus laadituttaa tilinpäätös ja toimintakerto-
mus, antaa ne tilintarkastajien tarkastettaviksi
ja 2 momentissa mainitussa tapauksessa kut-
sua yhdistyskokous koolle.

6 §
Jos vakuutusyhdistys ei 3 §:n 1 momentin

mukaisen määräajan päättyessä täytä 5 §:n 1
momentin mukaisia toimintapääomalle tai
omalle pääomalle säädettyjä vaatimuksia,
yhdistyskokouksen on päätettävä yhdistyksen
asettamisesta selvitystilaan ja sen purkami-
sesta. Jos yhdistyskokous ei tee päätöstä,
Vakuutusvalvontaviraston on määrättävä yh-
distys selvitystilaan ja purettavaksi.

Hallituksen päätösehdotukseen on liitettävä
5 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös ja toimintaker-
tomus ja niitä koskeva tilintarkastajien lau-
sunto.

Tuomioistuin voi määrätä yhdistyksen sel-
vitystilaan jäljempänä 7 ja 8 §:ssä tarkoite-
tuissa tilanteissa. Tuomioistuimen on viipy-
mättä ilmoitettava päätöksestään Vakuutus-
valvontavirastolle ennen selvitysmenettelyn
aloittamista, jos mahdollista, tai muussa ta-
pauksessa välittömästi sen jälkeen.

7 §
Jos vakuutusyhdistyksen osakas osallistu-

malla sellaiseen yhdistyskokouksen päätök-
seen, joka on omiaan tuottamaan osakkaalle
tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua
yhdistyksen tai toisen osakkaan kustannuk-
sella tai muulla tavoin tahallisesti on väärin-
käyttänyt vaikutusvaltaansa yhdistyksessä,
tuomioistuin voi, jos siihen on erittäin pai-
navia syitä, toisen osakkaan kanteesta ja
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Vakuutusvalvontavirastoa kuultuaan määrätä
yhdistyksen selvitystilaan.

8 §
Tuomioistuin määrää vakuutusyhdistyksen

yhdistystä vastaan ajettavasta kanteesta sel-
vitystilaan, jos:

1) on kysymys 7 §:ssä tarkoitetusta osak-
kaan vaikutusvallan väärinkäytöstä; tai

2) yhdistys on yhdistysjärjestyksen mää-
räyksen nojalla asetettava selvitystilaan, mut-
ta yhdistyskokous ei ole tehnyt tällaista
päätöstä.

Ennen selvitystilaan määräämistä tuomio-
istuimen on kuultava asiasta Vakuutusval-
vontavirastoa.

Yhdistyksen on korvattava vastapuolen
oikeudenkäyntikulut, jos yhdistys määrätään
selvitystilaan taikka jos tuomioistuin muutoin
katsoo sen kohtuulliseksi.

Tuomioistuimen on viran puolesta ilmoi-
tettava selvitystilaan määräämisestä ja selvi-
tysmiesten valinnasta Vakuutusvalvontaviras-
tolle sekä rekisteriviranomaiselle rekisteröi-
mistä varten.

9 §
Kannetta selvitystilaan määräämisestä tuo-

mioistuimessa voi ajaa Vakuutusvalvontavi-
rasto, hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjoh-
taja, tilintarkastaja, osakas, velkoja tai muu,
jonka oikeus saattaa riippua selvitystilaan
määräämisestä. Rekisteriviranomainen voi
erityisestä syystä panna asian vireille tuomio-
istuimessa.

10 §
Jos tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi, sen

on 8 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa kehotet-
tava niitä osakkaita ja velkojia, jotka haluavat
esittää selvitystilaan määräämistä koskevia
huomautuksia, saapumaan oikeuteen määrä-
päivänä. Kehotus on julkaistava virallisessa
lehdessä aikaisintaan neljä ja viimeistään
kaksi kuukautta ennen määräpäivää. Tuomio-
istuimen on toimitettava kehotuksesta tieto
rekisteriviranomaiselle rekisteröimistä varten.

11 §
Kun yhdistyskokous, Vakuutusvalvonta-

virasto tai tuomioistuin tekee päätöksen sel-
vitystilasta, on samalla valittava yksi tai

useampi selvitysmies hallituksen, toimitus-
johtajan ja mahdollisen hallintoneuvoston
tilalle. Lisäksi Vakuutusvalvontavirastolla on
oikeus määrätä yksi selvitysmies. Mitä tässä
laissa säädetään hallituksesta ja hallituksen
jäsenistä, on soveltuvin osin voimassa selvi-
tysmiehistä, jos tämän luvun säännöksistä ei
muuta johdu. Tuomioistuimen tekemä selvi-
tysmiesten valinta tapahtuu Vakuutusvalvon-
taviraston esityksestä.

Jollei selvitystilassa olevalla vakuutusyh-
distyksellä ole rekisteriin merkittyjä toimi-
kelpoisia selvitysmiehiä, Vakuutusvalvonta-
viraston on määrättävä selvitysmiehet. Mää-
räämistä voi hakea se, jonka oikeus voi
riippua siitä, että yhdistyksellä on edustaja.

12 §
Vakuutusyhdistyksen selvitysmiehen on

kuulutettava selvitystilaa koskevasta päätök-
sestä virallisessa lehdessä ja annettava tieto
kuulutuksesta ainakin yhdessä yhdistyksen
kotipaikan sanomalehdessä. Lisäksi selvitys-
miehen on ilmoitettava rekisteriviranomaisel-
le ja rekisteriviranomaisen rekisteröitävä sel-
vitystilaan määräämistä ja selvitysmiesten
valintaa koskeva päätös.

13 §
Selvitysmiehet hoitavat vakuutusyhdistyk-

sen asioita selvitystilan aikana. Selvitysmie-
hillä on oikeus jatkaa yhdistyksen liiketoi-
mintaa siinä määrin kuin se on tarpeen
vakuutettujen etujen turvaamiseksi ja selvi-
tysmenettelyn tarkoituksenmukaiseksi hoita-
miseksi.

Jäljempänä 24 §:ssä säädetystä vakuutus-
saatavien etuoikeudesta riippumatta vakuu-
tusyhdistyksen varoista on selvitystilan aika-
na suoritettava esineoikeuden alaisia varoja
koskevat saatavat ja selvitysmenettelystä joh-
tuvat saatavat.

Selvitysmiehen on haettava julkinen haaste
vakuutusyhdistyksen velkojille. Julkisesta
haasteesta säädetään erikseen. Selvitysmiehen
on toimitettava ilmoitus julkisesta haasteesta
vakuutusyhdistyksen tunnetuille velkojille.
Ilmoituksessa on mainittava erityisesti nou-
datettavat määräajat, seuraamukset niiden
laiminlyönnistä, se viranomainen, joka on
toimivaltainen ottamaan vastaan saatavia kos-
kevat ilmoitukset tai huomautukset, sekä se,
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onko velkojan vaadittava saatavaa, joka on
etuoikeutettu tai jonka vakuutena on esine-
vakuus.

Kaikki velkojat, mukaan lukien toisen
ETA-valtion veroviranomaiset ja sosiaalitur-
vaviranomaiset, ja heidän samankaltaiset saa-
tavansa ovat vakuutusyhdistyksen selvitysti-
lassa samassa asemassa keskenään, ja näitä
saatavia koskee sama maksunsaantijärjestys.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, velko-
jan on ilmoitettava selvitysmiehelle saatavan
laji, sen syntymisaika ja määrä. Lisäksi
velkojan on ilmoitettava, vetoaako hän saa-
tavan osalta etuoikeuteen, esinevakuuteen tai
omistuksenpidätysehtoon sekä se, mitä omai-
suutta hänen vakuutensa koskee. Selvitysmie-
helle on toimitettava jäljennökset mahdolli-
sista todisteena olevista asiakirjoista.

14 §
Selvitystilassa olevan vakuutusyhdistyksen

yhdistyskokoukseen sovelletaan tämän lain
yhdistyskokousta koskevia säännöksiä, jollei
tämän luvun säännöksistä muuta johdu. Jos
selvitystilan lopettamiseksi tai toiminnan jat-
kamiseksi on tarpeen, yhdistyskokous voi
päättää myös yhdistysjärjestyksen muuttami-
sesta, takuupääoman korottamisesta ja pää-
omalainan ottamisesta tämän lain säännöksiä
noudattaen.

15 §
Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa vakuu-

tusyhdistyksen joutuessa selvitystilaan. Mitä
9 luvussa säädetään, on soveltuvin osin
noudatettava selvitystilan aikana. Tilintarkas-
tuskertomuksen tulee lisäksi sisältää lausuma
siitä, onko selvitystilaa tilintarkastajien mie-
lestä tarpeettomasti pitkitetty.

16 §
Vakuutusyhdistyksen velkojille annetun

julkisen haasteen paikalletulopäivän jälkeen
selvitysmiehen on maksettava kaikki tiedossa
oleva velka. Jos velka on riitainen tai erään-
tymätön taikka sitä ei muusta syystä voida
maksaa, on tarpeelliset varat pantava erilleen,
jos yhdistyksen varat siihen riittävät. Tämän
jälkeen on takuupääoma korkoineen makset-
tava takaisin. Jäljelle jäävä omaisuus jaetaan
yhdistyksen osakkaille sen mukaan kuin
yhdistysjärjestyksessä on määrätty. Yhdistys-

järjestyksessä voidaan määrätä, että jaettavan
omaisuuden ollessa vähäinen sen käytöstä
voidaan päättää toisinkin.

Jos osakas tahtoo moittia jakoa, on kanne
yhdistystä vastaan pantava vireille kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys
esitettiin yhdistyskokouksessa.

Jollei osakas ole viiden vuoden kuluessa
siitä, kun lopputilitys esitettiin yhdistysko-
kouksessa, ilmoittautunut nostamaan hänelle
tulevaa jako-osuutta, on hän 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.

17 §
Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiehen tu-

lee mahdollisimman pian antaa lopputilitys
hallinnostaan laatimalla koko selvitysmenet-
telyä koskeva kertomus. Kertomukseen tulee
sisältyä myös selostus vakuutusyhdistyksen
omaisuuden jaosta. Kertomukseen on liitet-
tävä tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia
koskevat asiakirjat koko selvitystilan ajalta.
Kertomus liitteineen on annettava tilintarkas-
tajille, joiden tulee kuukauden kuluessa antaa
lopputilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa
koskeva tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomuksen saatuaan selvi-
tysmiehen tulee viivytyksettä kutsua yhdis-
tyskokous tarkastamaan lopputilitys.

18 §
Vakuutusyhdistys katsotaan puretuksi, kun

lopputilitys on esitetty yhdistyskokouksessa.
Selvitysmiehen on tehtävä purkamisesta vii-
vytyksettä ilmoitus rekisteröimistä varten.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, vakuutusyhdistyksen osakkaat, joilla on
vähintään yksi kolmasosa lopputilityksen kä-
sitelleessä yhtiökokouksessa annetuista äänis-
tä, voivat vaatia selvitysmiestä kutsumaan
yhdistyskokouksen koolle käsittelemään 15
luvun 6 §:ssä tarkoitetun kanteen nostamista.
Lisäksi noudatetaan, mitä 7 luvun 11 §:n 2
momentissa säädetään. Kanne on nostettava
vuoden kuluessa lopputilityksen esittämises-
tä.
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19 §
Jos vakuutusyhdistyksen purkamisen jäl-

keen ilmaantuu uusia varoja tai yhdistystä
vastaan nostetaan kanne tai muutoin tarvitaan
selvitystoimenpiteitä, on selvitystilaa jatket-
tava. Selvitysmiehen on viivytyksettä tehtävä
tästä ilmoitus rekisteröimistä varten. Kutsu
jatketun selvitystilan ensimmäiseen yhdistys-
kokoukseen on toimitettava yhdistysjärjestyk-
sen mukaisesti.

Jos vakuutusyhdistyksen rekisteristä pois-
tamisen jälkeen tarvitaan selvitystoimia, Va-
kuutusvalvontaviraston on sen hakemuksesta,
jonka oikeutta asia koskee, määrättävä yh-
distys selvitystilaan.

Selvitystä ei kuitenkaan 1 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa jatketa, eikä yhdis-
tystä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa
määrätä selvitystilaan, jos yhdistyksen varat
eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai
varojen määrästä ei saada tietoa eikä osakas,
velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatak-
seen selvitysmenettelyn kustannuksista.

20 §
Jos vakuutusyhdistys on asetettu selvitys-

tilaan yhdistyskokouksen päätöksellä 3 §:n 2
momentissa tarkoitetussa tapauksessa, yhdis-
tyskokous voi, tilintarkastajien annettua asias-
ta lausuntonsa, 4 §:n 2 momentin toisessa
virkkeessä säädetyllä äänten enemmistöllä
päättää, että selvitystila lopetetaan ja yhdis-
tyksen toimintaa jatketaan. Päätöstä ei kui-
tenkaan saa tehdä, jos selvitystilaan on tämän
lain mukainen peruste tai jos yhdistyksen
omaisuutta on jaettu.

Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaa-
vasti noudatettava, jos

1) suuri yhdistys, joka on asetettu selvi-
tystilaan sen johdosta, että sen toimintapää-
oma on pienempi kuin 10 a luvun mukainen
takuumäärä tai

2) vakuutusyhdistys, jonka oma pääoma on
oman pääoman vähimmäisvaatimusta pie-
nempi,

jälleen täyttää sanotut vaatimukset.
Kun päätös selvitystilan lopettamisesta ja

yhdistyksen toiminnan jatkamisesta on tehty,
yhdistykselle on valittava johto yhdistysjär-
jestyksen määräysten mukaisesti.

Kun hallitus on valittu, selvitysmiesten on
viivytyksettä tehtävä selvitystilan lopettamis-

ta koskevasta päätöksestä ja hallituksen vaa-
lista ilmoitus Vakuutusvalvontavirastolle ja
rekisteröimistä varten rekisteriviranomaiselle.
Päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen
rekisteröintiä. Yhdistyksen velkojille haettu
julkinen haaste jää vaikutuksitta, kun selvi-
tystila on lopetettu tämän pykälän mukaisesti.

Konkurssia koskevat säännökset

21 §
Vakuutusyhdistyksen konkurssiin sovelle-

taan konkurssia koskevia säännöksiä, jollei
tässä laissa toisin säädetä.

22 §
Vakuutusyhdistyksen omaisuus voidaan

luovuttaa konkurssiin vain hallituksen tai, kun
yhdistys on selvitystilassa, selvitysmiesten
päätöksen perusteella. Konkurssin aikana
edustavat yhdistystä konkurssivelallisena hal-
litus ja toimitusjohtaja taikka ennen konkurs-
sin alkamista valitut selvitysmiehet. Konkurs-
sin aikana voidaan kuitenkin valita uusia
hallituksen jäseniä tai uusia selvitysmiehiä.

Kun vakuutusyhdistys on asetettu konkurs-
siin, tuomioistuimen tulee viipymättä ilmoit-
taa siitä ja valvontapäivästä Vakuutusvalvon-
tavirastolle. Tuomioistuimen tulee niin ikään,
jos virasto tekee siitä esityksen, määrätä
pesänhoitajaksi yksi viraston ehdottama hen-
kilö valittujen lisäksi. Tämän pesänhoitajan
on erityisesti valvottava vakuutussaatavien
haltijoiden etua konkurssipesässä.

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole
jäljellä, on yhdistys katsottava puretuksi, kun
konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pur-
kamisesta pesänhoitajan on viivytyksettä teh-
tävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, jos-
ta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle re-
kisteriin merkittäväksi.

Jos omaisuutta on jäljellä eikä yhdistys
ollut selvitystilassa, kun sen omaisuus luo-
vutettiin konkurssiin, on hallituksen mahdol-
lisimman pian kutsuttava yhdistyskokous
koolle päättämään yhdistyksen asettamisesta
selvitystilaan. Jos yhdistys on selvitystilassa,
kun se asetetaan konkurssiin, on noudatettava,
mitä 19 §:ssä säädetään.
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Selvitystilaa ja konkurssia koskevat yhteiset
säännökset

23 §
Suomalaisen vakuutusyhdistyksen selvitys-

tilasta ovat toimivaltaisia päättämään vakuu-
tusyhdistyksen yhdistyskokous, Vakuutusval-
vontavirasto tai suomalainen tuomioistuin.
Konkurssista on toimivaltainen päättämään
suomalainen tuomioistuin. Päätös voidaan
tehdä ilman sitä edeltäviä 12 luvun 6 c §:ssä
tarkoitettuja toimenpiteitä tai sen jälkeen, kun
näihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

24 §
Vakuutussaatavilla on selvitystilassa tai

konkurssissa yhtäläisesti samanlainen etuoi-
keus vakuutusyhdistyksen omaisuuteen kuin
irtaimen pantin haltijalla pantattuun omaisuu-
teen (vakuutussaatavien etuoikeus).

25 §
Vakuutusyhdistyksen selvitystilan aikana

selvitysmies tai konkurssissa pesänhoitaja
voivat maksaa muita kuin selvitystila- tai
konkurssimenettelystä johtuvia saatavia ai-
noastaan 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun
suunnitelman mukaisesti tai Vakuutusvalvon-
taviraston yksittäistapauksessa antamalla lu-
valla ja valvonnassa. Selvitystilaa tai kon-
kurssia edeltäneen 12 luvun 6 c §:ssä tarkoi-
tetun omaisuuden luovutus- ja panttauskiellon
valvontaa varten määrätyn asiamiehen palk-
kio sekä sille varojen tilittämiseen kertyvä
korko ja muut toimenpiteen toteuttamisesta
aiheutuneet kustannukset maksetaan vakuu-
tussaatavien jälkeen parhaalla etuoikeudella
edellyttäen, että selvitystilaan asettaminen tai
konkurssin aloittaminen on tapahtunut omai-
suuden luovutus- tai panttauskiellon aikana
tai kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
kielto on lakannut.

26 §
Selvitysmiehen tai pesänhoitajan on laadit-

tava liiketoiminnan jatkamista varten suun-
nitelma, joka sisältää ehdotuksen vakuutus-
saatavien ja liiketoiminnan jatkamisesta joh-
tuvien saatavien suorittamisesta. Suunnitelma
on toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle
hyväksyttäväksi.

Liiketoiminnan jatkamisesta johtuvat saa-
tavat maksetaan 24 §:n estämättä, kuitenkin
noudattaen, mitä 25 §:ssä säädetään.

Liiketoiminnan jatkamisesta johtuvalla
saatavalla tarkoitetaan:

1) vakuutussopimussuhteessa sellaista va-
kuutusyhdistykseltä olevaa saatavaa, jossa
yhdistyksen sitoumus tai muu saatavan oi-
keusperuste on syntynyt kaksi kuukautta
selvitystilan tai konkurssin alkamisen jälkeen;
muuksi saatavan oikeusperusteeksi katsotaan
oikeus korvaukseen tai muuhun etuuteen siltä
osin kuin vakuutus on jatkunut selvitystilan
tai konkurssin alkamisen jälkeen ja vakuu-
tuksenottaja on selvitystilan tai konkurssin
alkamisen jälkeiseltä ajalta maksanut vakuu-
tusmaksuja; sekä

2) muussa velkasuhteessa sellaista vakuu-
tusyhdistykseltä olevaa saatavaa, jota koskeva
yhdistyksen sitoumus tai muu saatavan oi-
keusperuste on syntynyt selvitystilan tai kon-
kurssin alkamisen jälkeen; kestovelkasuhtees-
sa liiketoiminnan jatkamisesta johtuvana saa-
tavana pidetään kuitenkin sitä osaa saatavasta,
joka kohdistuu selvitystilan tai konkurssin
alkamisen jälkeiseen aikaan.

27 §
Vakuutusyhdistykset ovat vastuussa niistä

saatavista, joilla on 24 §:ssä mainittu etuoi-
keus, siltä osin kuin niitä ei saada suorite-
tuiksi selvitystilassa tai konkurssissa olevan
vakuutusyhdistyksen varoista osakkaiden li-
sämaksuvelvollisuuden toteuttamisen jäl-
keenkään.

Yhdistysten kesken vastuu jakautuu vii-
meksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaisten
vakuutusmaksutulojen suhteessa.

Selvitysmiehen tai pesänhoitajan on viipy-
mättä laadittava luettelo yhdistysten 2 mo-
mentin mukaisesti määriteltyyn vastuuseen
perustuvista suorituksista ja niiden määrää-
misessä noudatetuista suhdeluvuista sekä toi-
mitettava luettelo Vakuutusvalvontavirastol-
le, jossa se on pidettävä asianomaisten näh-
tävänä 30 päivän ajan. Viraston on ilmoitet-
tava luettelon nähtävilläolosta virallisessa
lehdessä 14 luvun 11 §:ssä säädettyä menet-
telyä noudattaen ja pyydettäessä annettava
luettelo tiedoksi asianomaisille. Yhdistyksille
määrättyihin suorituksiin ja niiden määrää-
misessä käytettyihin suhdelukuihin voivat
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yhdistykset hakea oikaisua virastolta 30 päi-
vän kuluessa luettelon nähtävilläoloajan päät-
tymisestä.

Kun luettelo on saanut lainvoiman, selvi-
tysmiehen tai pesänhoitajan on perittävä
yhdistyksiltä luettelon mukaiset suoritukset.

28 §
Selvitystilassa tai konkurssissa oleva va-

kuutusyhdistys ei saa antaa uusia vakuutuk-
sia.

29 §
Lisäksi vakuutusyhdistyksen selvitystilaan

ja konkurssiin sovelletaan soveltuvin osin,
mitä vakuutusyhtiölain 15 luvun 25 §:n 2
momentissa sekä 26—30 ja 34 §:ssä sääde-
tään vakuutusyhtiön selvitystilasta ja kon-
kurssista.

Euroopan talousalueella noudatettavat lain-
valintasäännökset

30 §
Vakuutusyhdistyksen 12 luvun 6 c §:ssä

tarkoitetun omaisuuden luovutus- ja panttaus-
kiellon sekä selvitystila- ja konkurssimenet-
telyn oikeusvaikutuksiin sovelletaan lisäksi,
mitä vakuutusyhtiölain 15 a luvussa säädetään
vakuutusyhtiön omaisuuden luovutus- ja
panttauskiellon sekä selvitystila- ja konkurs-
simenettelyn oikeusvaikutuksiin sovelletta-
vasta laista.

14 luku

Sulautuminen

17 §
— — — — — — — — — — — — —

Sulautuvan yhdistyksen hallituksen ja toi-
mitusjohtajan on annettava sulautuvan yhdis-
tyksen osakkaiden kokouksessa lopputilitys.
Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ja
toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ja
toimintakertomusta ei vielä ole esitetty yh-
distyskokouksessa, 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 16 §:n 2 ja 3
momentissa ja, jos on kysymys 15 luvun 1 tai
5 §:n mukaisesta kanteesta, mitä 13 luvun
18 §:n 2 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa
säädetään. Lopputilitys on ilmoitettava rekis-
teröitäväksi siten kuin 10 luvun 11 §:ssä
säädetään.

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

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

tai 5 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti
taikka

2) antaa 13 luvun 28 §: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 harjoittamises-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi
vuodeksi.

9 §
Joka tahallaan

— — — — — — — — — — — — —
9) rikkoo tämän lain säännöksiä tilinpää-

töksen, toimintakertomuksen, konsernitilin-
päätöksen, välitilinpäätöksen tai 13 luvun
5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen
laatimisesta taikka vakuutusyhdistyksen su-
lautumista tai selvitystilaa koskevan lopputi-
lityksen antamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, vakuutusyhdistysrikkomuksesta
sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään, sosiaali- ja terveysministeriöllä ja
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus luovut-
taa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia tie-
toja:
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1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle
rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;

2) Rahoitustarkastukselle ja muulle rahoi-
tusmarkkinoita valvovalle Suomen viran-
omaiselle;

3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoi-
tustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvo-
valle viranomaiselle;

4) vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalle;
5) Suomen tai muun ETA-valtion viran-

omaiselle, jonka tehtävänä on osallistua va-
kuutusyrityksen selvitystila- tai konkurssime-
nettelyyn taikka muuhun vastaavaan menet-
telyyn;

6) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyrityk-
sen selvitystila- tai konkurssimenettelyyn
taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osal-
lisina olevien toimielinten valvonnasta;

7) Suomen tai muun ETA-valtion viran-
omaiselle, joka on vastuussa vakuutusyritys-
ten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä ti-
lintarkastuksia suorittavien henkilöiden val-
vonnasta;

8) ETA-valtion riippumattomille vakuutus-
matemaatikoille, jotka suorittavat vakuutus-
yritysten laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuu-

tusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa
olevalle toimielimelle;

9) ETA-valtion viranomaiselle tai toi-
mielimelle, joka on lain mukaan vastuussa
yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja
rikkomusten tutkimisesta;

10) Suomen tai muun ETA-valtion kes-
kuspankille ja rahapoliittisena viranomaisena
samanlaisen tehtävän omaavalle muulle toi-
mielimelle sekä muulle maksujärjestelmien
valvonnasta vastuussa olevalle viranomaisel-
le; ja

11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toi-
mielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun vaitiolo-
velvollisuuden piiriin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
toukokuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan selvitystilaan, jota
koskeva päätös on tehty tai määräys annettu
lain voimaantulon jälkeen, ja konkurssiin, jota
koskeva hakemus on jätetty tuomioistuimelle
lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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