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Vetoomus nro 0303/2006, Graham Senior Milne, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, Financial Services Authority -rahoitusvalvontaviranomaisen (FSA) 
epäonnistumisesta vakuutuksenottajien suojaamiseksi Scottish Widows -yhtiön 
yhtiömuodon muutoksen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, valantehnyt tilintarkastaja, väittää, ettei Financial Services Authority 
(FSA) ryhtynyt tarpeellisiin toimiin estääkseen Scottish Widows -yhtiön vakuutuksenottajien 
merkittäviä rahallisia tappioita Lloyds TSB:n ostaessa yrityksen vuonna 2000. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan FSA ei varmistanut vakuutuksenottajien asianmukaista tiedottamista EU:n 
lainsäädännön mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että FSA toimi Scottish Widowsin
yhtiömuodon muutoksessa "vilpillisenä kaupanvälittäjänä", ja pyytää Euroopan parlamenttia 
asettamaan tutkintavaliokunnan tutkimaan asiaa, kuten Equitable Life -yhtiön tapauksessa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Tausta/tiivistelmä

Isobritannialaisella keskinäisellä vakuutusyhtiöllä Scottish Widowsilla (SW) ei ollut 
osakkaita vaan sen omistivat omistajajäsenet/vakuutuksenottajat. Maaliskuussa 2000 yhtiö 
luopui osuustoiminnasta (yhtiömuodon muutos) ja sen osti Lloyds TSB Group (LTSB). 
Tavanomaisen käytännön mukaisesti LTSB:n maksama kauppahinta jaettiin SW:n 
omistajajäsenten/vakuutuksenottajien kesken. Kauppahinta oli kuusi miljardia puntaa, joista 
4,5 miljardia maksettiin jäsenille ja 1,5 miljardia pidätettiin "Erillisellä tilillä". Tili perustettiin
yllättävien menojen kattamiseksi. Vakuutuksenottajien marraskuun 1999 tiedotteessa 
kerrottiin, että näihin yllättäviin menoihin sisältyivät "hyvitysrahastosta maksettavien 
vakuutussopimusten takuiden kattamisen kustannukset, takuutuottoisten eläkevakuutusten
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kustannukset mukaan lukien". LTSB antoi 31. tammikuuta 2002 erillisen tilin käyttöä 
koskevan tiedotteen. Siinä kerrottiin, että "maaliskuussa 2000, kun Scottish Widowsin
yhtiömuodon muutos ja yhtiön myynti Lloyds TSB Group -konsernille tapahtui, 
takuutuottoisia eläkkeitä käsittelevä oikeudenkäynti (Equitable Life vastaan Hyman) oli jo 
käynnissä. Varautuakseen mahdolliseen muutokseen rahoituspalvelualan takuutuottoisten 
eläkevakuutussopimusten maksukäytännöissä Scottish Widows perusti korkosuojaukset 
sisältävän erillisen tilin tällaisen varauksen kattamiseksi ja vakuutuksenottajien sekä
osakkeenomistajien edun suojaamiseksi". LTSB sanoi muuttaneensa käytäntöjään Equitable 
Life (EL) -tapauksessa annetun päätöksen seurauksena, ja että "muutoksen seurauksena
useimpien takuutuottoisten eläkevakuutussopimusten lisäetuja eli terminaalibonuksia
nostetaan. Erillistä tiliä käytetään mainittujen takuutuottoisten vakuutussopimusten
eläkkeiden korottamisen kustannusten kattamiseen".

Monet Yhdistyneen kuningaskunnan henkivakuutusyritykset antoivat vuosien aikana useita 
vakuutuksia, joihin sisältyi mahdollisuus nostaa eläkettä taatulla elinkorolla. Korkean 
inflaation ja korkokannan aikana elinkorkotakuu ei ollut ongelmallinen vakuutuksenantajille. 
Korkotason laskiessa taatun elinkoron nostaminen tuli kannattavaksi ja elinkorkotakuiden 
arvo nousi. Vakuutuksenantajat joutuvat maksamaan korkeita eläkkeitä, joiden rahoittaminen 
oli yhä vaikeampaa.

Taattujen eläketuottojen ongelma on pääasiallisia syitä Equitable Life Assurance Societyn
(EL) lähes vararikkoon joutumiseen, jota Euroopan parlamentin tutkintavaliokunta tutkii 
parhaillaan.

EL ei ollut varautunut takuutuottoisten eläkkeiden nostamisen saamaan suosioon ja luuli
olevansa oikeutettu lieventämään sen kustannuksia supistamalla taattua eläkettä nostaville
vakuutuksenottajille maksettua terminaalibonusta. Käytäntö kyseenalaistettiin, mikä johti 
EL:n aloitteesta oikeudenkäyntiin vuonna 1999 (Hyman-oikeusasia) takuutuottoista eläkettä
nostaviin vakuutuksenottajiin kohdistetun menettelyn laillisuuden tai laittomuuden 
toteamiseksi. Kun EL hävisi oikeudenkäynnin ja joutui kattamaan takuutuottoisten 
eläkevakuutusten kustannukset kokonaisuudessaan, yritys joutui seuranneen taloudellisen 
kriisin johdosta myyntiin (tuloksettomasti) ja siltä kiellettiin myöhemmin uuden
liiketoiminnan harjoittaminen.

Valitus

Vetoomuksen esittäjä työskenteli IT-tarkastajana LTSB:n palveluksessa ja tammikuussa 2002 
hänet siirrettiin vastaavanlaiseen tehtävään SW-yhtiössä. Hän itse ei ollut SW:n 
vakuutuksenottaja, mutta hän valvoi vakuutuksen ottaneen äitinsä raha-asioita. Vetoomuksen 
esittäjä sanoo äitinsä saaneen yritysmuodon muutoksen seurauksena noin 4000 punnan 
maksun.

Graham Senior-Milne sanoo, ettei hän ymmärtänyt, miksi 1,5 miljardia puntaa pidätettiin 
summasta, ja väittää, ettei vakuutuksenottajille lähetettyihin asiakirjoihin sisältynyt riittäviä 
perusteluja asialle. Hänen käsityksensä mukaan mainittu summa jaettaisiin jossain muodossa
vakuutuksenottajille yritysmuodon muutoksen jälkeen.

LTSB:n annettua edellä mainitun tiedotteen 31. tammikuuta 2002 (vähän sen jälkeen kun 
vetoomuksen esittäjä oli siirtynyt SW:n palvelukseen) vetoomuksen esittäjä tuli siihen 
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johtopäätökseen, että 1,5 miljardin punnan summa oli pantu syrjään nimenomaan 
eläketakuuvastuun katteeksi, ja että LTSB:n ja SW:n johtajat olivat johtaneet harhaan sekä 
vakuutuksenottajia että yritysmuodon muutosjärjestelyn hyväksynyttä skotlantilaista
oikeusistuinta. Hän katsoo, että vakuutuksenottajien toivo saada lopulta takaisin 1,5 miljardin
punnan summa oli perusteltu ja nämä hyväksyivät yritysmuodon muutoksen tältä pohjalta,
sekä katsoo, että summa vietiin petoksella vakuutuksenottajilta. Graham Senior-Milne väittää 
lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvalvontaviranomainen Financial Services 
Authority (FSA) epäonnistui velvollisuudessaan vakuutuksenottajien edun suojaamiseksi, 
sillä se oli tietoinen 1,5 miljardin punnan eläketakuuvastuun olemassa olosta mutta se ei 
onnistunut varmistamaan, että SW tiedotti vastuuvelasta asianmukaisesti vakuutuksenottajille 
yritysmuodon muutoksen yhteydessä. Vetoomuksen esittäjän mukaan FSA:n 
epäonnistuminen asiassa on osa sen yleistä epäonnistumista Yhdistyneen kuningaskunnan 
henkivakuutusalan takuutuottoisten eläkkeiden ongelmassa.

Graham Senior-Milne ilmaisi huolensa yrityksen johdolle ja sittemmin ammattikuntansa
ammatilliselle elimelle sekä ulkopuolisille tilintarkastajille. Hänet erotettiin tehtävästään, 
mikä hänen mukaansa johtui siitä, että hän oli ilmiantanut epäkohdat, ja hän on sittemmin 
kamppaillut terveytensä ja yksityiselämänsä kustannuksella saadakseen oikeutta.

Komission kommentit vetoomuksen esittäjän perusteluihin

Merkittävä osa vetoomuksesta käsittelee häirintää, jonka uhriksi vetoomuksen esittäjä kokee 
joutuneensa epäkohtien ilmiantamisen seurauksena, sekä sitä seikkaa, että monet elimet ja 
viranomaiset eivät ole vastanneet hänen valituksiinsa.

Komissio ei ole pätevä kommentoimaan sellaisia seikkoja kuten Graham Senior-Milnen 
palveluksesta erottaminen tai häirintä, jonka kohteeksi hän on joutunut. Nämä kysymykset 
voidaan tutkia ja ratkaista vain kansallisella tasolla, kansallisten oikeudenkäyntimenetelmien
puitteissa ja kansallisten viranomaisten tai oikeusistuinten edessä. Komissiolla ei ole 
toimivaltaa asiassa, eikä se katso asiaan liittyvän yhteisön lainsäädäntöä koskevia 
kysymyksiä.

Mitä tulee vakuutusalaa koskeviin vetoomuksen kohtiin, komissio on sanonut EL-asian 
yhteydessä, ettei se ole tietoinen asiaankuuluvien henkivakuutusdirektiivien rikkomuksista
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Direktiiveissä käsitellään muun muassa 
vakuutusmatemaattista vastuuvelkaa, joka henkivakuutusyritysten on varattava sitoumusten 
kattamiseen. Direktiiveissä säädetään esimerkiksi, että vakuutuslaitoksella on oltava varoja 
kaikkien taattujen vastuiden kattamiseksi.

Komissio on kertonut EL-tapausta tutkivalle parlamentin tutkintavaliokunnalle laajalti siitä, 
kuinka se varmisti henkivakuutusdirektiivien soveltamisen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Sekä EP:n tutkintavaliokunta että Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin oikeusasiamies 
tutkivat parhaillaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten, muun muassa FSA:n, 
menettelyä EL:n valvonnassa (mukaan lukien elinkorkotakuun sisältävien sopimusten 
asiassa). Parlamentin tutkintavaliokunnan toimintalinjaukseen kuuluu muun muassa
säännönvastaisuuksia ja huonoa hallintoa kolmannen henkivakuutusdirektiivin soveltamisessa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa koskevien väitteiden tutkinta, sekä Yhdistyneen 
kuningaskunnan sääntelyjärjestelmän toiminnan arviointi Equitable Life -yhtiön tapauksessa. 
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Oikeusasiamiehen tehtäviin kuuluu "määrittää, koituiko Equitable Life Assurance Societyn 
sääntelystä vastaavien julkisten elinten ja/tai valtion aktuaariyksikön huonosta hallinnosta 
joulukuuta 2001 edeltäneenä aikana haittaa yksityishenkilöille; sekä suosittaa asianmukaista 
hyvitystä aiheutetuista vääryyksistä”.

Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaisten toimintaa eläketakuukysymyksen 
hoitamisessa käsitellään yksityiskohtaisesti Lord Penrosen EL-tutkintaraportissa. 
Vakuutusalan valvonnasta vastaavat Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset (FSA 
mukaan lukien 1. tammikuuta 1999 lähtien) olivat varmasti tietoisia eläketakuun ongelmasta. 
Viranomaiset olivat myös perillä käytännöstä, jonka mukaan taattua 
eläketuottomahdollisuutta käyttäneiden vakuutuksenottajien terminaalibonusta supistettiin. 
Asiantuntijoiden mielipiteet erosivat menettelyn laillisuuden suhteen, ja epäilys johti lopulta 
siihen, että EL vei asian oikeuden päätettäväksi. Oikeudenkäyntimenettelyn eteneminen – EL 
voitti ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court), hävisi valitustuomioistuimessa
(vaikka joitakin viitteitä toteuttamiskelpoisesta ratkaisusta saatiin) ja hävisi lopullisesti 
korkeimmassa oikeudessa (House of Lords) – osoittaa, että asia oli erittäin monitahoinen eikä 
sen lopputulos ollut ennakoitavissa.

Kuten LTSB ilmoitti 31. tammikuuta 2002 antamassaan tiedotteessa, Equitable Life -
oikeustapaus oli jo käynnissä maaliskuussa 2000, kun SW:n yritysmuodon muutos tapahtui ja 
LTSB osti yrityksen. Kukaan ei tiennyt vielä silloin, kuinka taattua eläketuottoa käsittelevä
oikeudenkäynti päättyisi (House of Lords antoi päätöksensä 20. heinäkuuta 2000).

Epävarmuuden vuoksi LTSB perusti erillisen tilin yllättävien menojen kattamiseksi. 
Marraskuun 19. päivänä 1999, useita kuukausia ennen EL-asian lopullista päätöstä, 
julkaistussa yhtiömuodon muutoksesta kertovassa tiedotteessa täsmennettiin, että 
"hyvitysrahaston varauksiin yllättäviä menoja varten kuuluvat hyvitysrahastosta maksettujen 
takuutuottoisten vakuutussopimusten kattamisesta aiheutuvat ylimääräiset kulut sekä kaikki 
tulevat ennakoimattomat vastuut, jotka liittyvät (eräin poikkeuksin) yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden liiketoimiin ennen voimaantulopäivämäärää...".

FSA katsoo, että sanamuoto "teki tavallisesti selväksi" vakuutuksenottajille mahdollisen 
eläketakuuvastuun olemassa olon, kun taas vetoomuksen esittäjän mukaan ilmoitus oli täysin 
riittämätön varoitus 1,5 miljardin punnan mahdollisesta vastuuvelasta.

LTSB, kuten myös EL:n johtajat, toivoivat epäilemättä oikeusistuimilta takuutuottoisten 
eläkevakuutusten asiassa suotuisampaa päätöstä, joka olisi lisännyt vakuutuksenantajien
joustomahdollisuuksia takuutuottoisten eläkkeiden ongelman hoitamisessa. Tämä arvatenkin 
selittää sen, ettei LTSB päättänyt määrittää tarkkaan suurinta mahdollista vastuuta eikä 
julkaissut summaa tiedotteessa.

On mahdotonta sanoa, olisiko suurimman mahdollisen vastuun selkeämpi esille tuominen 
vaikuttanut SW:n vakuutuksenottajien päätökseen yhtiömuodon muutoksesta. On kuitenkin 
huomattava, että eläketakuuvastuu oli yksi hyvitysrahaston määräeräisistä sitoumuksista, 
muuttipa vakuutuslaitos yritysmuotoa tai ei. Vaikka SW olisi pysynyt keskinäisenä 
vakuutusyhtiönä, se olisi silti ennemmin tai myöhemmin joutunut kohtaamaan House of 
Lords -oikeusistuimen EL-asiassa antaman päätöksen seuraukset, ja kustannukset olisi katettu 
hyvitysrahastosta.
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SW:n vakuutuksenottajat saivat yhtiömuodon muutoksen ja yrityskaupan yhteydessä maksun. 
Todennäköisesti he uskoivat ja toivoivat saavansa lopulta osuuden erilliselle tilille jätetyistä 
1,5 miljardista punnasta. EL-oikeusasian lopullisen päätöksen seurauksena 
vakuutuksenottajien enemmistö ei kuitenkaan hyötynyt summasta, joka käytettiin 
takuutuottoisten eläkevakuutusten ottajiin kohdistuvan vastuun kattamiseen.

Voitaisiinkin väittää, että LTSB oli varovainen pannessaan syrjään riittävän summan 
varautuakseen pahimpaan mahdolliseen ratkaisuun takuutuottoisten eläkkeiden oikeusasiassa.

Equitable Life -yhtiöllä puolestaan ei ollut riittäviä varoja vastaavien sitoumusten katteeksi, 
minkä vuoksi yhtiö joutui melkeinpä vararikkoon, ja uuden liiketoiminnan harjoittaminen 
kiellettiin yritykseltä.

Päätelmät

Komission yksiköt katsovat, että LTSB toimi viisaasti pannessaan syrjään riittävän varannon 
EL-oikeusasian epäsuotuisan päätöksen mahdollisten kustannusten kattamiseksi. 
Yhtiömuodon muutoksen ja yrityskaupan tapahtuessa SW ja LTSB eivät mitenkään voineet 
tietää, mikä olisi oikeusistuinten lopullinen päätös. On mielipidekysymys, oliko yhtiömuodon 
muutoksesta kertovassa tiedotteessa ehdollisesta vastuuvelvollisuudesta annettu tieto riittävää. 
FSA:n mukaan näin oli. Sitä, toimivatko Yhdistyneen kuningaskunnan sääntely- ja 
valvontaviranomaiset (FSA mukaan lukien) asianmukaisesti ja suojasivatko ne riittävästi 
vakuutuksenottajien etua ja odotuksia takuutuottoisten eläkkeiden asiassa, käsitellään 
Equitable Life -tapausta tutkivan Euroopan parlamentin tutkintalautakunnan päätelmissä sekä 
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin oikeusasiamiehen seuraavassa selvityksessä.
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