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Yrityskaupan hyväksyminen: OP-Henkivakuutus Oy / Keskinäinen Henkivakuu- 
tusyhtiö Suomen yksilöllinen eläkevakuutuskanta 

 
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 17.3.2016 ilmoitettu järjestely, jossa OP- 
Henkivakuutus Oy hankkii Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen yksi- 
löllisen eläkevakuutuskannan. 

 
OP-Henkivakuutus Oy (”OP”) on pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalveluja tar- 
joavan OP Ryhmän kokonaan omistama henkivakuutusyhtiö, jonka tuote- 
valikoimaan kuuluvat yksityishenkilöiden ja yritysten sijoitus-, säästö-, elä- 
ke- ja riskihenkivakuutukset. Yhtiö hoitaa keskitetysti OP Ryhmän henki- ja 
eläkevakuutusliiketoimintaa ja sen kehittämistä. 

 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (”Suomi-yhtiö”) on ns. run off - 
tilassa oleva henkivakuutusyhtiö, joka ei ole myöntänyt uusia vakuutuksia, 
eikä sillä ole ollut vakuutusten uusmyyntiä vuoden 2004 jälkeen. Kohteena 
oleva vakuutuskanta muodostuu vakuutustyypistä, jonka uusmyynti on lo- 
petettu vuodesta 1999 alkaen. Kohteena oleva vakuutuskanta muodostuu 
noin 38 000 yksilöllisestä eläkevakuutuksesta. 

 
Yrityskaupan ilmoittajan mukaan yksilölliset eläkevakuutukset voidaan ja- 
kaa korkosidonnaisiin eläkevakuutuksiin ja sijoitussidonnaisiin eläkevakuu- 
tuksiin. Perustekorkoisissa (korkosidonnaisissa) yksilöllisissä eläkevakuu- 
tuksissa tuotto muodostuu laskuperustekorosta ja erillisestä vuosittain va- 
kuutusyhtiön tuloksen perusteella määritellystä lisäkorosta. Vakuutuksenot- 
tajalle tuottoa maksetaan vakuutussopimuksessa sovitun kiinteän koron 
mukaan, jolloin vakuutuksia myöntänyt henkivakuutusyhtiö kantaa sijoitus- 
riskin toiminnastaan. Perustekorkoisten yksilöllisten eläkevakuutusten ky- 
syntä on ilmoittajan mukaan viime vuosina vähentynyt. 

 
Ilmoittajan mukaan kaupan kohde muodostuu perustekorkoisesta (kor- 
kosidonnaisesta) yksilöllisestä eläkevakuutuskannasta. Maantieteelliseltä 
laajuudeltaan vakuutusmarkkinoita voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella 
kansallisina. Ilmoittaja on toimittanut KKV:lle markkinatietoja Suomen osal- 
ta jaoteltuna a) henkivakuutuksiin ja b) perustekorkoisiin yksilöllisiin eläke- 
vakuutuksiin (osana edellistä). 

 
Ilmoittajan mukaan henkivakuutusmarkkinoiden koko Suomessa vuonna 
2015 oli vuosittaisen vakuutusmaksutulon perusteella laskettuna 6.275,3 
miljoonaa euroa, josta OP:n markkinaosuus oli 23,8 % sekä Suomi-yhtiön 
0,2 %. Perustekorkoisten yksilöllisten eläkevakuutusten vakuutusmaksutulo 
Suomessa vuonna 2015 oli puolestaan 109,3 miljoonaa euroa, josta OP:n 
markkinaosuus oli 26,4 % ja Suomi-yhtiön 12,8 %. 

 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil- 
la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi- 

 
 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Postiosoite PL 5, 00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 
Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • www.kkv.fi 

mailto:kirjaamo@kkv.fi
http://www.kkv.fi/


Päätös 
Dnro KKV/319/14.00.10/2016 

2 (2) 

31.3.2016 

tyksen perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yri- 
tyskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia 
kilpailuvaikutuksia. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa OP-Henkivakuutus 
Oy hankkii Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen yksilöllisen eläkeva- 
kuutuskannan. 

Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha- 
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal- 
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Laura Kauppila, puhelin 029 505 3335, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

Ylijohtaja Timo Mattila 

Tutkija Laura Kauppila 
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