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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

644/2012

eräiden vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa säädettyjen euromäärien korotta-
misesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä heinäkuuta 2008
annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun 27 §:n 2 momentin sekä 31 päivänä joulu-
kuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luvun 6 §:n nojalla, sellaisena kuin
viimeksi mainittu on laissa 417/2004:

1 §

Ensivakuutustoimintaa harjoittavan
vahinkovakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 11 luvun
19 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu

ensivakuutustoimintaa harjoittavan vahinko-
vakuutusyhtiön takuumäärän vähimmäis-
määrä on 3 700 000 euroa ja mainitun mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän
vähimmäismäärä 2 500 000 euroa.

2 §

Ensivakuutustoimintaa harjoittavan
henkivakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 20 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu ensivakuutustoimintaa
harjoittavan henkivakuutusyhtiön takuumää-
rän vähimmäismäärä on 3 700 000 euroa.

3 §

Jälleenvakuutusyhtiön takuumäärä

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 21 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu jälleenvakuutuskytkös-

yhtiön takuumäärän vähimmäismäärä on
1 200 000 euroa ja mainitun pykälän 3 mo-
mentissa tarkoitettu muun jälleenvakuutusyh-
tiön kuin jälleenvakuutuskytkösyhtiön ta-
kuumäärän vähimmäismäärä 3 700 000 eu-
roa.

4 §

Toimintapääomalaskelmissa käytettävät
euromäärät

Vakuutusyhtiölain 11 luvun 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetussa laskelmassa käytettävä
euromäärä on 61 300 000 euroa ja 11 luvun
9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laskelmassa
käytettävä euromäärä 42 900 000 euroa.

5 §

Suuren vakuutusyhdistyksen takuumäärän
vähimmäismäärä

Vakuutusyhdistyslain 10a luvun 3 §:n 2
momentin 1 kohdassa tarkoitettu suuren va-
kuutusyhdistyksen takuumäärän vähimmäis-
määrä on 2 775 000 euroa ja mainitun mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu takuumäärän
vähimmäismäärä on 1 875 000 euroa.



6 §

Pienen vakuutusyhdistyksen toiminta-
pääoman vähimmäismäärä

Vakuutusyhdistyslain 10 a luvun 2 a §:n
1 momentissa tarkoitettu pienen vakuutusyh-

distyksen toimintapääoman vähimmäismäärä
on 104 000 euroa lisättynä 27 prosentilla
yhdistyksen tilinpäätöksen mukaisesta kol-
men viimeksi kuluneen tilikauden vakuutus-
maksutulojen keskiarvosta.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä jou-
lukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden vakuu-
tusyhtiölaissa euromäärien korottamisesta 29
päivänä joulukuuta 2009 annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (1239/2009).

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2012

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen
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