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Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 16 §, 26 luvun 22 §:n 1 momentti, 30

luvun 3 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 31 luvusta lailla 981/2013 kumotun 4 §:n
edellä oleva väliotsikko,

sellaisena kuin niistä on 26 luvun 22 §:n 1 momentti laissa 303/2015, sekä
lisätään 31 lukuun siitä lailla 981/2013 kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § sekä 5 §:n edelle

uusi väliotsikko seuraavasti:

1 luku

Vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen

16 §

Turvaavuusperiaate

Vakuutusyhtiön oma varallisuus, jälleenvakuutus ja muut yhtiön vakavaraisuuteen vai-
kuttavat seikat on järjestettävä vakuutetut edut turvaavalla tavalla ottaen huomioon tuot-
tojen ja kulujen todennäköinen vaihtelu sekä arvioitavissa olevat muut epävarmuustekijät.

26 luku

Ryhmävalvonta ja ryhmän vakavaraisuuslaskenta

22 §

Välilliset omistukset vakuutusomistusyhteisön ja ryhmittymän omistusyhteisön kautta

Laskettaessa ryhmän vakavaraisuutta sellaisen vakuutusyrityksen osalta, jolla on va-
kuutus-omistusyhteisön tai ryhmittymän omistusyhteisön kautta omistusyhteys sidosyri-
tyksenä olevaan vakuutusyritykseen tai sidosyrityksenä olevaan kolmannen maan vakuu-
tusyritykseen, vakuutusomistusyhteisön tai ryhmittymän omistusyhteisön tilanne on otet-
tava huomioon laskelmassa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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30 luku

Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen luovuttamiseen

3 §

Vakuutusyhtiön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa salassapi-
tovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 luku

Vakuutusyhtiön toimintaa koskevat muut säännökset

Yhteisön rinnakkaisvakuutus

4 §

Yhteisön rinnakkaisvakuutus

Yhteisön rinnakkaisvakuutuksella tarkoitetaan sellaista rinnakkaisvakuutustoimintaa,
joka koskee yhtä tai useampaa vakuutusluokista annetun lain 3—8 §:ssä tarkoitetun va-
hinkovakuutusluokan riskiä ja täyttää seuraavat ehdot:

1) riski on 2 momentissa tarkoitettu suuri riski;
2) riski sijaitsee ETA-alueella;
3) riski katetaan yhdellä sopimuksella kokonaisvakuutusmaksuna samalle ajanjaksol-

le, siitä vastaa kaksi vakuutusyritystä tai useampi vakuutusyritys rinnakkaisvakuuttajina
kukin omasta puolestaan, ja yhden näistä vakuutusyrityksistä on oltava johtava vakuu-
tusyritys;

4) vähintään yksi rinnakkaisvakuuttajista osallistuu sopimukseen muussa kuin johta-
van vakuutusyrityksen jäsenvaltiossa sijaitsevan kotipaikan tai sivuliikkeen kautta;

5) riskin kattamiseksi johtavaa vakuutusyritystä kohdellaan kuin se olisi koko riskin
kattava vakuutusyritys;

6) johtavalla vakuutusyrityksellä on täysin johtajan osa rinnakkaisvakuutuskäytännös-
sä ja se määrää erityisesti vakuutuksen ehdot ja maksut.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa suurella riskillä tarkoitetaan:
1) riskejä, jotka kuuluvat vakuutusluokista annetun lain 2—8 §:ssä tarkoitettuihin va-

hinkovakuutusluokkiin 4, 5, 6, 7, 11 ja 12;
2) riskejä, jotka kuuluvat vakuutusluokista annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuihin vahin-

kovakuutusluokkiin 14 ja 15, jos vakuutuksenottaja on ammattimaisesti mukana teollises-
sa tai kaupallisessa toiminnassa tai jossakin vapaassa ammatissa, ja riskit liittyvät tällai-
seen toimintaan; tai

3) riskejä, jotka kuuluvat vakuutusluokista annetun lain 3—8 §:ssä tarkoitettuihin va-
hinkovakuutusluokkiin 3, 8, 9, 10, 13 ja 16, ja vakuutuksenottajan tilinpäätös tai, jos va-
kuutuksenottaja kuuluu konserniin, konsernitilinpäätös ylittää vähintään kaksi seuraavis-
ta:

a) taseen loppusumma 6,2 miljoonaa euroa;
b) nettoliikevaihto 12,8 miljoonaa euroa;
c) työntekijöitä tilikauden aikana keskimäärin 250.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun suomalaiseen johtavaan vakuutusyhtiöön sovelle-

taan tämän lain 3 luvun 8—11 §:ää sekä liikennevakuutuslain 14 a, 14 j ja 17 §:ää.
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Suomalaisen vakuutusyhtiön yhteisön rinnakkaisvakuutukseen vakavaraisuuslasken-
nassa sovelletaan 10—12 lukua. Tällöin suomalaisen vakuutusyhtiön vastuuvelan määrän
vakavaraisuuslaskennassa on oltava vähintään yhtä suuri kuin se määrä, jonka johtava va-
kuutuksenantaja on vahvistanut kotipaikkansa säännösten mukaisesti. 

Suomalaisen vakuutusyhtiön on laadittava yhteisön rinnakkaisvakuutustoiminnastaan
tilastot, joista ilmenevät yhteisön rinnakkaisvakuutustoiminnan laajuus sekä jäsenvaltiot,
joita kyseinen toiminta koskee.

Finanssivalvonnan on tutkittava yhteisön rinnakkaisvakuutuksen osalta sellaisia käy-
täntöjä, jotka saattaisivat merkitä joko sitä, että johtava vakuutusyritys ei ota johtajan osaa
rinnakkaisvakuutuskäytännössä, tai sitä, että riskit eivät selvästi vaadi kahden tai useam-
man vakuutuksenantajan osallistumista niiden kattamiseen. Yhteisön rinnakkaisvakuutus-
ta koskevaan valvontaviranomaisten ja Euroopan komission väliseen yhteistyöhön ja tie-
tojen antamiseen sovelletaan Finanssivalvonnasta annettua lakia.

Vakuutusmatemaatikkoa koskevat säännökset

5 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


