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vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 16 luvun 15 ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat

laissa 871/2007, ja
muutetaan 16 luvun 14 §, sellaisena kuin se on laissa 871/2007, seuraavasti:

16 luku

Erinäisiä säännöksiä

14 §
Kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa

ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen
tai vakuutuksesta saatavien etuuksien lasken-
nassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia
eroja maksuissa tai etuuksissa.

Muissa kuin kuluttajille myönnettävissä
vakuutuksissa sukupuolen käyttäminen mak-
sujen tai etuuksien laskennassa ja sukupuo-
leen perustuvat suhteelliset erot maksuissa tai
etuuksissa ovat sallittuja vain, jos sukupuolen
käyttäminen on vaikuttava tekijä vakuutus-
matemaattisten tietojen ja tilastotietojen pe-
rusteella tehtävässä riskinarvioinnissa.

Riskinarviointi voi perustua vakuutusyh-
distyksen omaan vakuutuskantaan, vakuutus-
yhtiöiden tai vakuutusyhdistysten vakuutus-
kannoista muodostettuun yhteiseen tilastoai-
neistoon taikka yleiseen vakuutettavaa riskiä
kuvaavaan luotettavaan tilastoon. Riskinarvi-
ointi voi perustua vakuutusyhdistyksen
omaan vakuutuskantaan vain, jos vakuutus-
kanta on riittävän laaja luotettavan riskinarvi-

oinnin tekemiseksi. Riskinarvioinnissa tulee
ilmetä, millä tavalla sukupuoli vaikuttaa ky-
seessä olevaan vakuutettavaan riskiin sekä
mikä on sukupuolten välinen suhteellinen ero
vakuutettavassa riskissä.

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä joulu-
kuuta 2012.

Mitä 16 luvun 14 §:ssä säädetään, ei sovel-
leta vakuutukseen, josta sopimus on tehty
ennen 21 päivää joulukuuta 2012.

Vahinkovakuutukseen, joka vakuutussopi-
muslain (543/1994) 16 §:n 1 momentissa sää-
detyllä tavalla jatkuu vakuutuskauden kerral-
laan, voidaan tämän lain 16 luvun 14 §:n
asemesta soveltaa tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa ollutta vakuutusyhdistyslain
16 luvun 14 §:ää 1 päivänä heinäkuuta 2013
alkavan tai mainittua päivää ensimmäiseksi
seuraavan vakuutuskauden alkuun asti. Sel-
laiseen muuhun henkilövakuutukseen kuin
henkivakuutukseen, jonka vakuutusmaksua
tai muita ehtoja voidaan vakuutussopimuslain
20 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla
muuttaa, voidaan tämän lain 16 luvun 14 §:n
asemesta soveltaa tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa ollutta vakuutusyhdistyslain
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16 luvun 14 §:ää 1 päivänä heinäkuuta 2013
alkavan tai mainittua päivää ensimmäiseksi
seuraavan vakuutusmaksukauden alkuun asti

tai, jos vakuutusmaksukaudesta ei ole sovittu,
vuoden 2014 alkuun asti.
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