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vakuutusyhtiölain 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 31 luvun 8 §, sellaisena kuin se on laissa 981/2013,

seuraavasti:

31 luku

Vakuutusyhtiön toimintaa koskevat muut
säännökset

8 §

Kurinpidolliset seuraamukset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi vakuu-
tusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityk-
sestä evätä 5 §:ssä tarkoitetun SHV-vakuu-
tusmatemaatikon tai 7 §:ssä tarkoitetun
muussa ETA-valtiossa tai Sveitsissä vakuu-
tusmatemaatikon kelpoisuuden saaneen va-
kuutusmatemaatikon oikeuden toimia vas-
tuullisen vakuutusmatemaatikon tehtävissä
tai muissa 5 tai 7 §:ssä tarkoitettua kelpoi-
suutta edellyttävissä tehtävissä Suomessa, jos
hän on olennaisella tavalla rikkonut vakuu-
tustoimintaa koskevia lakeja tai niiden nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka
jos hän on muutoin toiminut ammattia har-
joittaessaan olennaisella tavalla virheellisesti
tai moitittavasti. Oikeus toimia vastuullisen
vakuutusmatemaatikon tehtävissä voidaan
evätä myös määräajaksi, joka ei saa olla pi-

tempi kuin kolme vuotta. Oikeutensa menet-
täneellä ei ole oikeutta käyttää nimitystä
SHV-matemaatikko.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun menette-
lyn sijasta sosiaali- ja terveysministeriö voi
vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan
esityksestä määrätä vakuutusmatemaatikolle
myös huomautuksen tai varoituksen.

Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun esi-
tyksen tekemistä lautakunnan on varattava
asianomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi.

Edellä 1 tai 2 momentin nojalla annettuun
sosiaali- ja terveysministeriön päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu kurinpitoasia
tulee vireille, kun vakuutusmatemaatikkoon
kohdistuva kirjallinen kantelu tai muu ilmoi-
tus annetaan vakuutusmatemaatikon tutkinto-
lautakunnalle.

Jos kyseessä on muussa ETA-valtiossa tai
Sveitsissä vakuutusmatemaatikon kelpoisuu-
den saanut vakuutusmatemaatikko, sosiaali-
ja terveysministeriön on oltava yhteydessä
siihen viranomaiseen tai yhteisöön, joka vas-
taa kurinpidollisista seuraamuksista siinä val-
tiossa, jossa kyseinen vakuutusmatemaatikko
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on saanut vakuutusmatemaatikon kelpoisuu-
den.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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