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Lausuntoyhteenveto vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvontaasiakirjojen toimittaminen

Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista

Finanssivalvonnan vastaus

Yleisiä kommentteja
STM: Ministeriö toteaa, että luonnoksessa on vakava- Kommentilla ei ole vaikutusta ehdotetraisuutta koskevien tietojen osalta otettu riittävällä ta- tuihin määräyksiin ja ohjeisiin.
valla huomioon Solvenssi II -direktiivistä aiheutuvat
muutokset.
Ministeriö saanee jatkossa tarvittaessa muulla tavoin
tiedot työeläkevakuutusyhtiön ja lakisääteistä eläketoimintaa harjoittavan vakuutuskassan tai eläkesäätiön
osittamattoman lisävakuutusvastuun siirrosta ositettuun
lisävakuutusvastuuseen. Samoin ministeriö saanee
tarvittaessa muulla tavoin tiedot liikennevakuutusmaksujen muutoksista.
Ministeriö kannattaa ehdotettua määräysten rakenteen selkeyttämistä valvottavaryhmäkohtaiseksi sekä
kumottavien määräysten yhdistämistä yhteen asiakirjaan.
Voimaantulo
FK: Määräysten ja ohjeiden voimaantulopäivässä on
ristiriitoja lausuntopyynnön ja MOK-luonnoksen välillä.
Ristiriidoista johtuen on epäselvää, tuleeko ei-konekieliset raportit toimittaa ajankohdasta 31.12.2015 vai
1.1.2016.
FK esittää, että Finanssivalvonta selkeyttäisi muutosten
soveltamis- ja raportointiajankohtaa laatimalla taulukkomuodossa listan kaikista poistettavista, muutettavista ja
toimitettavista asiakirjoista. Listaan lisättäisiin myös
muutoksen soveltamisajankohta sekä jäljelle jäävien tietojen osalta myös tuleva raportointiajankohta. (Vrt. Finanssivalvonnan kotisivuilta löytyvä ”Finanssivalvonnalle toimitettavien konekielisten raporttien määräajat”).
Luku 1
STM: ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että vakuutusyhtiölaissa (2 luvun 18 b §) ja Finanssivalvonnasta
annetussa laissa säädetään jatkossa erillisyhtiöstä,
joka voi suorittaa tehtäviä tai toimintoja, jotka periaatteessa kuuluvat vakuutusyhtiölle. Ministeriö esittää

Finanssivalvonta ottaa esitetyn lausunnon huomioon. Finanssivalvonta korjaa
voimaantulopäivämäärän. Oikea voimaantulopäivä on 1.1.2016. MOKluonnoksessa oli erehdyksessä virheellinen päivämäärä.
Finanssivalvonta harkitsee, onko päivämääräkorjauksen jälkeen tarvetta taulukkomuotoiseen listaan.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole erillisyhtiöitä. Finanssivalvonta tulee tarvittaessa
antamaan tapauskohtaisesti tai yleisenä
ohjeena raportointiohjeistusta.
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harkittavaksi, olisiko määräysten soveltamisalassa
tarpeen ottaa huomioon myös erillisyhtiö.
Luku 3
STM: ministeriö ei pidä välttämättömänä säilyttää yhden Finanssivalvonta ei pidä tarpeellisena
kohdan määräystä. Kyseinen jakso voitaisiin yhdistää muuttaa ehdotettua rakennetta. Finansesimerkiksi jaksoon 1
sivalvonnan ehdottama lukurakenne
vastaa kaikkiin määräys- ja ohjekokoelmiin sovellettavaa rakennetta. Luvussa
on esitetty määräysten ja ohjeiden tavoitteet.
Luku 4
STM: Kohdissa 1j a 2 toistetaan sanasta sanaan edellä Finanssivalvonta ottaa esitetyn lausunluvun 2 kohdissa 2 ja 3 mainitut asiat.
non huomioon ja poistaa 4. luvun alusta
FK: Myös FK kritisoi toistoa
Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia koskevat kohdat (1) ja (2).
FK: FK ehdottaa, että kohta 4.2.1 (8) palautettaisiin ai- Finanssivalvonta ottaa huomioon komkaisempaan muotoon; ”Asiakirjat on toimitettava 10 vrk mentin.
ennen vuositilintarkastusta”.
FK ja ESY kiinnittävät huomiota, että kohtien 4.1 (7) ja Finanssivalvonta ottaa huomioon kom4.2.2 (15) sisältö on sama. Turhaa toistoa tulisi välttää, mentin. Finanssivalvonta poistaa kohdan
ja toinen kohdista poistaa.
4.1.(7),
ESY: Eläkesäätiöille ja eläkekassoille ehdotetaan koh- Finanssivalvonta ei pidä tarpeellisena
dassa 4.3 (24), että valvottavan olisi toimitettava tilintar- muuta kohtaa 4.3 (24). Asiantilaa ei ole
kastuskertomus viimeistään kaksi vuorokautta ennen tarkoitus muuttaa.
vuositilintarkastusta. Eläkesäätiölaissa 39 § on työeläkeyhtiöistä poikkeava säännös tilintarkastuskertomuksen Hallituksen esityksessä laiksi vakuutustoimittamisesta. Ehdotus ei ole tarkoituksenmukainen. yhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen
Eläkelaitos ei voi toimittaa tilintarkastuskertomusta, jota liittyviksi laeiksi (HE 98/2015 s.33) esitetään Eläkesäätiölain 39 §:n kumoamista,
sille ei ole vielä luovutettu.
koska säännöksen sisältö on epäselvä.
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