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304/2015
Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

3§

Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun
lain voimaantulo

Finanssivalvonnan toimivaltaa koskevien
säännösten soveltaminen ennen muutoslain
voimaantuloa

Vakuutusyhtiölain muuttamisesta annettu
laki (303/2015), jäljempänä muutoslaki, tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Vakuutusyhtiölain (521/2008) 2 luvun
1 a §:ää sovelletaan vakuutusyhtiöön, joka
perustetaan muutoslain tultua voimaan.
Muutoslain voimaan tullessa vireillä oleva
toimilupahakemus on täydennettävä vakuutusyhtiölain vaatimusten mukaiseksi vuoden
kuluessa lain voimaantulosta.
2§
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
kumoaminen
Muutoslailla kumotaan vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (621/2008).

Finanssivalvonnalla on 1 päivästä huhtikuuta 2015 valtuudet hyväksyä:
1) oma lisävarallisuus muutoslain 12 luvun 6 §:n mukaisesti;
2) muutoslain 12 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
oman varallisuuden erien luokitus;
3) yhtiökohtaiset erityisparametrit muutoslain 11 luvun 17 §:n mukaisesti;
4) kokonaiset ja osittaiset sisäiset mallit
muutoslain 11 luvun 21 §:n mukaisesti;
5) Suomeen perustettavat erillisyhtiöt
muutoslain 2 luvun 18 b §:n mukaisesti;
6) välissä olevan vakuutusomistusyhteisön
oma lisävarallisuus muutoslain 26 luvun
22 §:n mukaisesti;
7) ryhmän sisäinen malli muutoslain 26
luvun 28 ja 32 §:n mukaisesti;
8) asiaankuuluvaan riskittömään korko-
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käyrään
tehtävän
vastaavuuskorjauksen
käyttö muutoslain 10 luvun 8 §:n mukaisesti;
9) riskittömiä korkoja koskevan siirtymätoimenpiteen käyttö tämän lain 11 §:n mukaisesti;
10) muutoslain 10 luvussa tarkoitettua vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymätoimenpiteen käyttö tämän lain 12 §:n mukaisesti.
Finanssivalvonnalla on 1 päivästä huhtikuuta 2015 valtuudet:
1) määrittää ryhmävalvonnan taso ja soveltamisala muutoslain 26 luvun 3—10 sekä
40 ja 42 §:n mukaisesti;
2) nimetä ryhmävalvoja muutoslain 26 luvun 6 §:n mukaisesti;
3) perustaa valvontaviranomaisten kollegio muutoslain 26 luvun 45 §:n ja Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 65 b §:n
mukaisesti.
Finanssivalvonnalla on 1 päivästä heinäkuuta 2015 valtuudet:
1) päättää osakkuuden vähentämisestä
muutoslain 26 luvun 24 §:n mukaisesti;
2) päättää vakavaraisuuden laskennassa
käytettävästä laskentamenetelmästä muutoslain 26 luvun 15 §:n mukaisesti;
3) päättää vastaavuudesta tarvittaessa
muutoslain 26 luvun 23 ja 51 §:n mukaisesti;
4) antaa vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille lupa muutoslain 26 luvun 36 ja
37 §:n säännösten soveltamiseen mainitun luvun 34 §:n mukaisesti;
5) tehdä muutoslain 26 luvun 53 ja
54 §:ssä tarkoitetut päätökset;
6) päättää tarvittaessa siirtymätoimenpiteiden soveltamisesta tämän lain 5—10 §:n mukaisesti.
Finanssivalvonnan on käsiteltävä vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 1 ja 3 momentin mukaisesti tekemät hyväksymis- tai
lupahakemukset. Hyväksymis- tai lupahakemuksia koskevia Finanssivalvonnan päätöksiä ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta
2016.
4§
Tasoitusmäärä
Vahinkovakuutusyhtiön on alennettava tasoitusmäärän enimmäismäärän ylittävä osuus

vakuutusyhtiölain 9 luvun 5 a §:n mukaiseen
enimmäismäärään saakka, ja henkivakuutusyhtiön on purettava tasoitusmääränsä enintään kymmenen vuoden kuluessa muutoslain
voimaantulosta. Yhtiön on laadittava tasoitusmäärän alentamisesta ja purkamisesta
suunnitelma, jolle on haettava Finanssivalvonnan vahvistus. Suunnitelmassa on kohtuullisessa määrin otettava huomioon tasoitusmäärän syntytapa.
Henkivakuutusyhtiön tasoitusmäärä katsotaan kuuluvan vakuutusyhtiölain 9 luvun
3 §:ssä määriteltyyn korvausvastuuseen siirtymäkauden ajan.
5§
Toimintansa lopettavat vakuutusyhtiöt
Vakuutusyhtiöön, joka on lopettanut uusien vakuutusten myöntämisen muutoslain
voimaantuloon mennessä, voidaan soveltaa
muutoslain voimaantullessa olleita säännöksiä, jos:
1) vakuutusyhtiö hallinnoi pelkästään vakuutuskantaa lopettaakseen toimintansa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018; tai
2) vakuutusyhtiöön on alettu soveltaa ennen muutoslain voimaantuloa vakuutusyhtiölain 23 luvun mukaista selvitystilamenettelyä
ja selvitysmies on valittu.
Jos Finanssivalvonta perustellusta syystä
toteaa, että toimenpiteissä toiminnan lopettamiseksi ei ole saavutettu edistymistä, vakuutusyhtiöön aletaan soveltaa muutoslakia viimeistään:
1) 1 momentin 1 kohdan mukaisessa tapauksessa 1 päivänä tammikuuta 2019; ja
2) 1 momentin 2 kohdan mukaisessa tapauksessa 1 päivänä tammikuuta 2021.
Jos vakuutusyritys kuuluu vakuutusyhtiölain 26 luvussa tarkoitettuun ryhmään, 1 momentin siirtymäsäännöstä voidaan soveltaa
siihen vain, jos menettelyä sovelletaan kaikkiin ryhmään kuuluviin vakuutusyrityksiin.
Vakuutusyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, jos se haluaa 1 momentissa tarkoitetun menettelyn piiriin. Sen on annettava
Finanssivalvonnalle vuosittain selvitys toteutetuista toimenpiteistä sekä siitä, miten se on
edistynyt toiminnan lopettamisessa.
Finanssivalvonnan on laadittava luettelo
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1 momentin mukaisen menettelyn piirissä
olevista vakuutusyhtiöistä ja annettava se tiedoksi muiden Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden vakuutusvalvonnasta vastaaville
viranomaisille.
6§
Tietojen toimittaminen
Määräaika, jonka kuluessa vakuutusyhtiön
on julkistettava vakuutusyhtiölain 8 a luvussa
tarkoitetut tiedot sekä toimitettava 25 luvun
3 §:ssä tarkoitetut tiedot vuosittain tai sitä
harvemmin, lyhenee kaksi viikkoa kullakin
tilikaudella siten, että se on:
1) enintään 20 viikkoa yrityksen tilikauden päättymisestä, jos kyseessä on 30 päivänä kesäkuuta 2016 tai sen jälkeen mutta
ennen 1 päivää tammikuuta 2017 päättyvä
tilikausi; ja
2) enintään 14 viikkoa yrityksen tilikauden päättymisestä, jos kyseessä on 30 päivänä kesäkuuta 2019 tai sen jälkeen mutta
ennen 1 päivää tammikuuta 2020 päättyvä
tilikausi.
Määräaika, jonka kuluessa vakuutus- ja
jälleenvakuutusyritysten on toimitettava vakuutusyhtiölain 25 luvun 3 §:ssä tarkoitetut
tiedot neljännesvuosittain, lyhenee yhden viikon kullakin tilikaudella siten, että se on:
1) enintään kahdeksan viikkoa 1 päivänä
tammikuuta 2016 tai sen jälkeen mutta ennen
1 päivää tammikuuta 2017 päättyvän vuosineljänneksen osalta; ja
2) enintään viisi viikkoa 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen mutta ennen 1 päivää tammikuuta 2020 päättyvän vuosineljänneksen osalta.
Edellä 1 ja 2 momenttia sovelletaan ryhmän tasolla vakuutusyhtiölain 26 luvun
44 §:n ja 48 §:n 2 momentin osalta osakasyrityksenä oleviin vakuutusyrityksiin, vakuutusomistusyhteisöihin ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
(699/2004) 3 §:n 1 momentin mukaisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksiin, jolloin tämän pykälän 1 ja 2 momentissa
säädettyjä määräaikoja jatketaan kuudella viikolla.
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7§
Oman varallisuuden luokittelu

Vakuutusyhtiölain 12 luvussa säädetystä
oman varallisuuden luokittelusta poiketen,
omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä tulee sijoittaa luokkaan 1 kuuluvaksi
muutoslain voimaantulosta enintään 10 vuoden ajaksi, jos:
1) omaisuuserää ei luokitella oman varallisuuden luokkaan 1 tai 2 vakuutusyhtiölain
12 luvun mukaisesti;
2) omaisuuserä on hankittu ennen muutoslain voimaantuloa;
3) omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea
osaksi muutoslain voimaantullessa voimassa
olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista
toimintapääomaa; ja
4) omaisuuserä kuuluu muutoslain voimaantullessa voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 1, 2 tai 3 momentissa
tarkoitettuihin eriin.
Vakuutusyhtiölain 11 luvussa säädetystä
oman varallisuuden luokittelusta poiketen,
omaan perusvarallisuuteen kuuluva omaisuuserä voidaan sijoittaa luokkaan 2 kuuluvaksi muutoslain voimaantulosta enintään
10 vuoden ajaksi, jos:
1) omaisuuserä on hankittu ennen muutoslain voimaantuloa;
2) omaisuuserä tai sen osa on voitu lukea
osaksi muutoslain voimaan tullessa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista toimintapääomaa;
3) omaisuuserä kuuluu muutoslain voimaan tullessa voimassa olleen vakuutusyhtiölain 11 luvun 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin eriin.
8§
Keskittymäriski ja korkomarginaaliriski
Laskettaessa vakuutusyhtiölain 11 luvun
12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta
korkomarginaaliriskistä johtuvaa pääomavaatimusta vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi
II) annetun komission delegoidun asetuksen
(EU) 2015/35, jäljempänä komission asetus, I
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osaston V luvun 5 jakson 5 alajakson mukaisesti tai laskettaessa vakuutusyhtiölain 11 luvun 12 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista markkinariskikeskittymistä johtuvaa
pääomavaatimusta komission asetuksen I
osaston V luvun 5 jakson 6 alajakson mukaisesti käytetään Euroopan unionin jäsenvaltion hallitukselta tai keskuspankilta muun
kuin kyseisen maan valuutassa olevien saamisten kohdalla seuraavia parametreja:
1) vuoden 2017 loppuun, samoja parametreja kuin laskettaessa saamisia kyseisen maan
omassa valuutassa;
2) vuonna 2018, saamiseen liittyviä vakioparametreja 80 prosentilla alennettuna; ja
3) vuonna 2019, saamiseen liittyviä vakioparametreja 50 prosentilla alennettuna.
9§
Osakeriski
Laskettaessa pääomavaatimusta liittyen
osakkeisiin, jotka vakuutusyhtiö on hankkinut muutoslain voimaantulopäivänä tai aiemmin, ja jotka ovat komission asetuksen 168
artiklassa tarkoitetun tyypin 1 mukaisia ja
joihin sovelletaan 169 artiklan 1 kohdan b
alakohdan mukaista laskentaa, vakuutusyhtiö
voi soveltaa mukautusta.
Mukautuksen laskemiseksi lasketaan seuraavien lukujen painotettu keskiarvo:
1) komission asetuksen 170 artiklan 1
kohdan a alakohdan mukainen parametri;
2) komission asetuksen 169 artiklan 1
kohdan b alakohdan mukainen parametri.
Edellä 2 momentin 2 kohdan mukaisen
parametrin painoa kasvatetaan vähintään lineaarisesti kunkin vuoden lopussa arvosta nolla
1 päivänä tammikuuta 2016 alkavana vuonna
arvoon yksi 1 päivänä tammikuuta 2023.
Lisäksi tässä pykälässä tarkoitetun pääomavaatimuksen laskemisesta säädetään komission asetuksen 173 artiklassa.
10 §
Vakavaraisuuspääomavaatimuksen
täyttäminen
Jos vakuutusyhtiö ei täytä vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista vakavaraisuuspää-

omavaatimusta vuoden 2016 aikana, mutta se
täyttää muutoslain voimaan tullessa voimassa
olleiden säännösten mukaisen toimintapääomavaatimuksen, vakuutusyhtiön on ryhdyttävä toimenpiteisiin vakuutusyhtiölain 12 luvun mukaisen oman varallisuuden määrän
kartuttamiseksi tai vakuutusyhtiön riskiprofiilin pienentämiseksi, jotta vakuutusyhtiö täyttää vakavaraisuuspääomavaatimuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017. Tällöin
vakuutusyhtiöön ei sovelleta vakuutusyhtiölain 25 luvun 5 §:n 3 ja 4 momentin mukaisia
määräaikoja.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vakuutusyhtiön on toimitettava kolmen kuukauden välein edistymiskertomus, jossa esitetään toteutetut toimenpiteet ja edistyminen vakavaraisuuspääomavaatimuksen mukaisen hyväksyttävän oman varallisuuden määrän kartuttamiseksi tai yhtiön riskiprofiilin pienentämiseksi.
Jos Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan edistymiskertomus osoittaa, että merkittävää edistymistä ei ole saavutettu hyväksyttävän oman varallisuuden määrän kartuttamisessa tai vakuutusyhtiön riskiprofiilin pienentämisessä, Finanssivalvonnan on peruutettava
1 momentin mukainen siirtymäaika.

11 §
Henkivakuutuksen korkokäyrän korjaus
Finanssivalvonnan ennalta antamalla suostumuksella henkivakuutusyhtiö voi käyttää
vakuutusyhtiölain 10 luvun 7 §:ssä tarkoitettuun korkokäyrään korjausta enintään 1 päivään tammikuuta 2032, jos vakuutusyhtiö ei
sovella tämän lain 12 §:n mukaista vastuuvelkaan liittyvää siirtymäsäännöstä.
Korjauksella mukautettua korkokäyrää
voidaan käyttää sellaiseen vakuutuskannan
osaan, johon kuuluvat vakuutussopimukset
on tehty viimeistään ennen muutoslain voimaantuloa, lukuun ottamatta 1 päivänä tammikuuta 2016 tai sen jälkeen tehtyjä sopimusten uusimisia, ja johon ei käytetä vakuutusyhtiölain 10 luvun 8 §:ssä tarkoitettua vastaavuuskorjausta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun korjauksen tekemistä varten lasketaan valuutoittain
seuraavien lukujen erotus:
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1) vakuutusyhtiön käyttämä vastuuvelan
diskonttauskorko muutoslain voimaantuloa
edeltävänä päivänä; ja
2) korko, jonka vakuutuskannan kassavirtoihin sovellettuna tuottama arvo on sama
kuin sellainen vakuutusyhtiölain 10 luvun
6 §:n mukainen paras estimaatti, jonka laskennassa on otettu huomioon mainitun luvun
8 §:ssä tarkoitettu volatiliteettikorjaus, jos
yhtiö sitä käyttää.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun korjauksen määrä lasketaan osuutena 3 momentissa
tarkoitetusta erotuksesta. Osuutta pienennetään lineaarisesti kunkin vuoden lopussa sadasta prosentista 1 päivänä tammikuuta 2016
alkavana vuonna nollaan prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 2032.
Vakuutuskannan osaa, johon edellä tarkoitetulla korjauksella mukautettua korkokäyrää
käytetään, ei saa sisällyttää vakuutusyhtiölain
10 luvun 8 §:ssä tarkoitetun volatiliteettikorjauksen laskentaan.
Jos vakuutusyhtiö käyttää tässä pykälässä
tarkoitettua korjausta, sen on julkistettava
tämä vakuutusyhtiölain 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kertomuksessaan. Kertomuksesta
on ilmettävä, mikä merkitys mukautetun korkokäyrän käyttämisellä on yhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Jos vakuutusyhtiö huomaa, että se ei täytä
vakavaraisuuspääomavaatimusta käyttämättä
tässä pykälässä tarkoitettua korjausta, sen on
välittömästi ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle. Kahden kuukauden kuluessa siitä,
kun on havaittu, että vakavaraisuuspääomavaatimus jäisi täyttämättä, vakuutusyhtiön on
laadittava suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, joiden avulla vakuutusyhtiö pyrkii
lisäämään vakuutusyhtiölain 12 luvussa tarkoitettua hyväksyttävää omaa varallisuutta tai
pienentämään yhtiön riskiprofiilia, jotta vakuutusyhtiö täyttäisi vakavaraisuuspääomavaatimuksen viimeistään 1 momentissa esitettynä päivänä. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää myöhemmin.
Edellä 7 momentissa tarkoitetun vakuutusyhtiön on toimitettava Finanssivalvonnalle
vuosittain kertomus, jossa esitetään toteutetut
toimenpiteet. Raportissa on myös esitettävä
edistyminen tavoitteen saavuttamisessa. Jos
vakuutusyhtiö on ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, joilla se pyrkii pienentämään riskip-
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rofiiliaan vakavaraisuuspääomavaatimuksen
alentamiseksi, nämä toimenpiteet ja edistyminen niissä on myös esitettävä raportissa. Jos
Finanssivalvonta toteaa, että raportissa esitetyn perustella on epärealistista, että yhtiö
täyttäisi vakavaraisuuspääomavaatimuksen
1 momentissa säädettynä päivänä, Finanssivalvonnan on peruutettava vakuutusyhtiön
oikeus käyttää tämän pykälän mukaista korkokäyrän korjausta.

12 §
Vastuuvelkaa vakavaraisuuslaskennassa
koskeva siirtymäkauden vähennys
Finanssivalvonnan ennalta antamalla suostumuksella vakuutusyhtiö voi käyttää vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaiseen vastuuvelkaan vähennystä enintään 1 päivään tammikuuta 2032, jos yhtiö ei käytä 11 §:n mukaista korkokäyrän korjausta. Vähennystä
voidaan käyttää kuhunkin vakuutusyhtiölain
10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun vakuutusvelvoitteiden ryhmään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen tekemistä varten lasketaan seuraavien
erien erotus:
1) sellainen vakuutusyhtiölain 10 luvun
mukaisesti laskettu vastuuvelka muutoslain
tullessa voimaan, jonka laskennassa on otettu
huomioon 10 luvun 8 §:ssä tarkoitettu volatiliteettikorjaus, jos vakuutusyhtiö sitä käyttää;
näin saadusta vastuuvelasta vähennetään saamiset jälleenvakuutussopimuksista ja erillisyhtiöiltä;
2) vakuutusyhtiölain 9 luvun mukaisesti
laskettu vastuuvelka kirjanpidossa ilman tasoitusmäärää muutoslain voimaantuloa edeltävänä päivänä tuolloin voimassa olleiden
säännösten ja yhtiön kirjanpidollisen vastuuvelan laskuperusteiden mukaisesti; näin saadusta vastuuvelasta kirjanpidossa vähennetään saamiset jälleenvakuutussopimuksista.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen määrä muodostuu osuutena 2 momentissa tarkoitetusta erotuksesta. Osuuden
enimmäismäärä pienenee lineaarisesti kunkin
vuoden lopussa sadasta prosentista 1 päivänä
tammikuuta 2016 alkavana vuonna nollaan
prosenttiin 1 päivänä tammikuuta 2032.
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Finanssivalvonnan ennalta antamalla suostumuksella tai Finanssivalvonnan vaatimuksesta edellä 2 momentissa tarkoitettu laskenta
voidaan tehdä uudelleen:
1) 24 kuukauden välein; tai
2) 1 kohdassa tarkoitettua useammin, jos
vakuutusyhtiön riskiprofiili on olennaisesti
muuttunut.
Finanssivalvonta voi pienentää 2—4 momentin mukaisesti lasketun vähennyksen
määrää, jos vähennyksen täysimääräinen
käyttäminen johtaa alempaan vastuuvelkaan
vakavaraisuuslaskennassa kuin muutoslain
voimaantullessa voimassa olleiden säännösten ja yhtiön kirjanpidollisen vastuuvelan laskuperusteiden mukaisesti tehty laskenta johtaa.
Jos vakuutusyhtiö käyttää tässä pykälässä
tarkoitettua vähennystä, sen on julkistettava
tämä vakuutusyhtiölain 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kertomuksessa. Kertomuksessa on
ilmoitettava myös se, mikä merkitys vähennyksen käyttämisellä on vakuutusyhtiön taloudellisen tilanteen kannalta.
Jos vakuutusyhtiö huomaa, että se ei täytä
vakavaraisuuspääomavaatimusta käyttämättä
tässä pykälässä tarkoitettua vähennystä, sen
on välittömästi ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle. Kahden kuukauden kuluessa
siitä, kun on havaittu, että vakavaraisuuspääomavaatimus jäisi täyttämättä, vakuutusyhtiön on laadittava suunnitelma, jossa esitetään
toimenpiteet, joiden avulla vakuutusyhtiö
pyrkii lisäämään vakuutusyhtiölain 12 luvussa tarkoitettua hyväksyttävää omaa varallisuutta tai pienentämään yhtiön riskiprofiilia,
jotta vakuutusyhtiö täyttäisi vakavaraisuuspääomavaatimuksen 1 momentissa säädettynä päivänä. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa päivittää myöhemmin.
Edellä 7 momentissa tarkoitetun vakuutusyhtiön on toimitettava Finanssivalvonnalle
vuosittain kertomus, jossa esitetään toteutetut
toimenpiteet. Raportissa on myös esitettävä
edistyminen tavoitteen savuttamisessa. Jos
vakuutusyhtiö on ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, joilla vakuutusyhtiö pyrkii pienentämään yhtiön riskiprofiilia vakavaraisuuspääomavaatimuksen alentamiseksi, nämä toimenpiteet ja edistyminen niissä on myös esitettävä raportissa. Jos Finanssivalvonta toteaa, että raportissa esitetyn perustella on

epärealistista, että vakuutusyhtiö täyttäisi vakavaraisuuspääomavaatimuksen 1 momentissa säädettynä päivänä, Finanssivalvonnan
on peruutettava vakuutusyhtiön oikeus käyttää tämän pykälän mukaista vähennystä.
13 §
Muut säännökset
Jos vakuutusyhtiö on sijoittanut sellaisiin
paketoituihin lainoihin perustuviin vaihdantakelpoisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu liikkeelle ennen
1 päivää tammikuuta 2011, komission asetuksen I osaston VIII lukua ei sovelleta, ellei
uusia kohde-etuutena olevia riskialtistumia
ole lisätty tai korvattu 1 päivänä tammikuuta
2015 tai sen jälkeen.
Vakuutusyhtiölain 26 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kotipaikkaa Suomessa pitävä ylin emoyritys voi hakea Finanssivalvonnalta 31 päivään maaliskuuta 2022 sellaisen vakuutusyhtiölain 26 luvun 28 §:n mukaisen sisäisen
mallin hyväksymistä, jota sovellettaisiin vain
kyseiseen ylimpään emoyritykseen ja ainakin
yhteen sen tytäryritykseen, jolla on kotipaikka Suomessa, jos näin muodostuvan ryhmän osan riskiprofiili eroaa merkittävästi
muusta ryhmästä.
Tämän lain 6, 7 ja 10 §:ää sekä 11 §:n
1 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan myös vakuutusyhtiölain 26 luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään.
Vakuutusyritysryhmään, joka ei täytä vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaista vakavaraisuuspääomavaatimusta mutta joka täyttää
muutoslain voimaan tullessa voimassa olleen
vakuutusyhtiölain 26 luvun mukaisen mukautetun toimintapääoman vähimmäismäärävaatimuksen, sovelletaan tämän lain 9 §:ää.
Henkivakuutusyhtiöön, joka on muutoslain
voimaan tullessa lopettanut uusien vakuutusluokista annetun lain (526/2008) tarkoitettuihin vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten myöntämisen muuten kuin
liitännäisenä, ei sovelleta vakuutusyhtiölain
1 luvun 15 §:n 4 momenttia, 11 luvun 4 §:n
5 momenttia eikä 13 a lukua. Mitä edellä
säädetään, on voimassa, kunnes yhtiö päättää
uudelleen alkaa myöntää mainittuja vakuutuksia.
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14 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015
Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty
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