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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta (HE 220/2004 vp)

Nykyisen, vakuutuksenvälittäjistä annetun lain (251/1993) mukaan vakuutuksenvälittäjä saa periä
palkkion (myös) vakuutuksenantajalta, mutta toimeksiantajan suojaksi on säädetty, että
vakuutuksenvälittäjän on ilmoitettava toimeksiantajalleen, maksaako vakuutuksenantaja palkkiota
vakuutuksen välittämisestä. Toimeksiantajan pyynnöstä vakuutuksenvälittäjän on ilmoitettava
myös palkkion määrä. Sellaisten lakisääteisten vakuutusten välittämisestä, joiden
vakuutusmaksujen laskentaperusteet viranomainen vahvistaa, vakuutuksenantaja voi maksaa
vakuutuksenvälittäjälle palkkiota vain vakuutuksenantajan hakemuksesta viranomaisen
vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Vakuutusedustusta koskevan lakiehdotuksen yksi keskeisimmistä uudistuksista on ehdotuksen 26
§, jonka mukaan vakuutusmeklari saisi ottaa palkkion vain toimeksiantajaltaan. Ehdotetulla
palkkiosäännöksellä puututaan vakuutusmeklarien oikeuteen harjoittajaa elinkeinoaan, minkä
vuoksi sitä on arvioitava perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kannalta.

Vuonna 2003 vakuutuksenvälittäjät saivat palkkioistaan 79 % vakuutuksenantajilta ja 21 %
toimeksiantajiltaan (HE, s. 38). Vakuutusmeklarin saadessa valtaosan tuloistaan vakuutusyhtiöitä
vakuutusmekiarin halu vertailla tarjolla olevia vakuutuksia objektiivisesti on omiaan
pienentymään. Riskinä on, että vakuutusmeklarin suorittamassa vertailussa etusijalla on
toimeksiantajan tarpeiden sijasta se, mistä vakuutusyhtiöstä vakuutusmeklari saa suurimman
palkkion.

Ehdotettu säännös estää tämänkaltaisten intressiristiriitojen syntymisen. Oikeusministeriö
katsookin, että painavat yhteiskunnalliset syyt puoltavat ehdotetun palkkiosäännök-sen säätämistä
silloin, kun toimeksiantajana on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettava taho. Nykyinen sääntely,
jonka mukaan asiakkaalla on halutessaan oikeus saada tietää vakuutusmeklarin vakuutusyhtiöltä
saaman palkkion suuruus ja sen pohjalta arvioida vakuutusmeklarin tekemän vertailun
asianmukaisuutta, ei ole riittävää kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien tahojen suojelemiseksi,
koska näillä henkilöillä ei yleensä ole sellaisia tietoja ja taitoja, että he voisivat arvioida
vakuutusmeklarin tekemän vertailun asianmukaisuutta.

Esityksen mukaan säännös koskisi myös tilanteita, joissa toimeksiantajana on muu kuin kuluttaja
tai kuluttajaan rinnastettava taho eli tyypillisesti suuryritys. Näiden toimeksiantajien osalta
painavien yhteiskunnallisten syiden ei voida sitä vastoin katsoa edellyttävän pakottavaa sääntelyä
siitä, kuka vakuutusmeklarin palkkion maksaa. Riittävää oikeusministeriön näkemyksen mukaan
on, että asiakkaansuoja turvattaisiin näiden toimeksiantajien osalta sen tyyppisillä säännöksillä
kuin vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa nykyisin on. Vakuutusmeklari ja toimeksiantaja



voisivat siis sopia, että vakuu-tusmeklari saa ottaa palkkion (myös) vakuutuksenantajalta, ja
pyydettäessä vakuutus-meklarin olisi kerrottava vakuutuksenantajalta saatavan palkkion suuruus.
Tietäessään palkkiosta toimeksiantajan olisi mahdollista kriittisesti arvioida vakuutusmeklarilta
saatavia tietoja. Mainitunlainen säännös olisi myös linjassa vakuutussopimuslain (543/1994)
kanssa, joka on pakottava vain suhteessa kuluttajiin ja heihin rinnastettaviin elinkeinonharjoittaj
iin.

y:\eduskuntalaus\2005\HE220.04PeV
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Asia HE 220/ 2004 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutusedustuksesta
ym.

Vakuutusrneklarin riippumattomuusvaatimuksen ja palkkion maksajatahon sääntelyn suh-
de perustuslain 18 §:n mukaiseen elinkeinovapauteen

Voimassa olevan vakuutuksenvälittäj alain ((251/1993) periaatteet ja käytäntö va-
kuutusalalla

Voimassa olevan vakuutusmeklareiden toimintaa sääntelevän vakuutuksenvälittäjä-
lain mukaan vakuutusrneklarin tulee olla vakuutusyhtiöistä riippumaton vakuutus-
asiakkaan edustaja, joka ei saa olla vakuutusyhtiöön työ-, asiamies- tai muuhun so-
pimukseen perustuvassa tai muussa riippuvuussuhteessa (1§, 3 § ja 5 §). Myös mek-
lareiden palkkiota on säännelty: Lain I I §:n mukaan vakuutusrneklarin on ilmoitet-
tava toimeksiantajalleen maksaako vakuutusyhtiö palkkiota ja pyynnöstä palkkion
määrä. Lakisääteisestä työeläkevakuutuksesta palkkiota voidaan maksaa vain sosiaa-
li-ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Lainsäädännössä vakuutusedustajat on siis jo tälläkin hetkellä jaettu asiamiehiin ja
vakuutusmeklareihin. Näiden keskeinen ero on se, että asiamies on vakuutusmyy-jä,
joka on vakuutusyhtiön edustaja ja toimii yhtiön lukuun ja vastuulla. Vakuutus-
meklari puolestaan on asiakkaan eli vakuutuksenottajan edustaja jonka tehtävänä on
asiakkaalta saamansa toimeksiannon perusteella vertailla ja analysoida markkinoilla
olevia vakuutustuotteita, kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä, etsiä asiakkaalleen parhaat
vakuutusratkaisut ja muutoinkin hoitaa asiakkaansa vakuutusasioita.

Vakuutusmarkkinoilla käytäntö on vähitellen muuttunut lain tarkoitusta vastaamat-
tomaksi ja asiakkaita jopa harhaanjohtavaksi, koska vakuutusmeklareiden riippumat
tomuuden valvonta ei ole käytännössä toiminut tarkoitetulla tavalla ja koska vakuu-
tusyhtiö on voinut maksaa vakuutusmeklarille palkkiota. Ongelmana on siten ollut
vakuutusasiamiesten ja meklareiden roolien sekoittuminen, meklarin puolueetto-
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muuden vaarantuminen ja meklaripalvelun hinnan hämärtyminen. Nämä epäkohdat ovat
koskeneet sekä kuluttajien että yritysten ostamia meklaripalveluita. Tosin yritysten
vahinkovakuutusmarkkinoilla tilanne on vakuutusyhtiöiden itsesääntelyn johdosta jo
osittain selkeytynyt, kun vakuutusmeklarien palkkioita ei enää sisällytetä
vakuutusmaksuihin, vaan meklarit perivät omat palkkionsa suoraan asiakkailtaan.

Vakuutusmeklariliiton näkemys

Suomen Vakuutusmeklariliitto katsoo, että lakiesitys rajoittaa heidän elinkeinova-
pauttaan. Lainvalmistelun aikana on tullut selkeästi esille - sekä lakia valmistelleessa
työryhmässä että myöhemmistä monista lausunnoista ja kannanotoista - että Suomen
Vakuutusmeklariliiton tavoitteena on vapauttaa vakuutusmeklarit nykytasoisestakin
sääntelystä, kuten riippumattomuusvaatimuksesta. Lisäksi Vakuutusmeklariliitto on
vastustanut muun muassa pakollista vakuutusmeklaritutkintoa, vaatimusta vastaavasta
hoitajasta ja erityisesti kaikkia meklarin palkkion läpinäkyvyyttä lisääviä ehdotuksia.
Kaikki muut tahot sen sijaan ovat pitäneet palkkion läpinäkyvyyden lisäämistä tärkeänä.

Vaikka Vakuutusmeklariliitto vastustaa sääntelyä, vakuutusmeklarit näyttävät kuitenkin
haluavan säilyttää vakuutusrneklarin nimikkeen ja haluavat käyttää sitä ja asiakkaan
edustajana toimimistaan hyödykseen palvelujaan markkinoidessaan. Ainoana
tosiasiallisena vaatimuksena liitto on ollut valmis hyväksymään direktiivin mini-
vaatimuksen siitä, että asiakkaalle on kerrottava, tekeekö meklari puolueettoman
analyysin markkinoilla olevista vakuutuksista vai ei. Näin ollen asiakkaiden selvitet-
täväksi jäisi se, ketä vakuutusmeklarit kulloinkin edustavat.

Hallituksen esityksen tavoite ja perustelut

Lakiesityksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on poistaa edellä kuvatut ongelmat sel-
keyttämällä vakuutusasiamiesten ja vakuutusmeklareiden roolit ja tekemällä vakuu-
tusmeklareista aidosti vakuutusyhtiöistä riippumattomia toimijoita markkinoille. Va-
kuutusmeklari voi lakiesityksen 26 §:n mukaan ottaa palkkiota vain toimeksiantajaltaan.
Tämä on muillakin toimialoilla normaali kauppatapa: palvelun tilaaja maksaa
tilaamansa palvelun.

Ammattitaitoinen ja riippumaton meklarikunta voisi kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä
vakuutuksenottaja-asiakkaidensa eduksi. Vakuutusrneklarin palkkion sääntely ehdo-
tetulla tavalla varmistaisi lisäksi, että toimeksiannon vakuutusmeklarille antava asiakas
tietää ja neuvottelee ostamansa vakuutusmeklaripalvelun hinnasta. Se on myös
käytännössä tehokkain tapa varmistaa ja valvoa riippumattomuutta.

Lakiesityksestä keskusteltaessa on tullut esille väärinkäsityksiä, joiden mukaan laki-
esitys poistaa vakuutusmeklarit markkinoilta ja asettaa heidät asiamiehiin verrattuna
huonompaan kilpailuasetelmaan. Tästä ei ole kysymys. Vakuutusrneklarin palkkion
sääntely esitetyllä tavalla ei tarkoita sitä, että meklarien palkkiot ja siten heidän mah-
dollisuutensa elinkeinonsa harjoittamiseen poistettaisiin, vaan sitä, että heidän palk-
kiotaan koskevat neuvottelut siirtyisivät käytäväksi oikeiden tahojen eli toimeksian-
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tosuhteen osapuolten välille: toimeksiantajan ja tämän meklarin välille, eikä kilpailu-
tettavan vakuutusyhtiön ja meklarin kesken. Toiseksi on huomattava, että asiamies ja
vakuutusmeklari eivät ole kilpailijoita, sillä heillä on eri rooli markkinoilla: asiamies on
vakuutuksen myyjän eli vakuutusyhtiön edustaja kun taas vakuutusmeklari on ostajan
eli vakuutuksenottajan edustaja. On todennäköistä, että osa henkivakuutus-meklareista
muuttaa toimintansa asiamiestoiminnaksi. Tämä ei ole huono asia, koska toiminnan
muuttaminen sen oikeaa luonnetta vastaavaksi varmistaa, ettei asiakkaita johdeta
harhaan.

Esitetty sääntely on välttämätön lain tavoitteiden saavuttamiseksi. Lievemmät keinot
eivät riitä, kuten nykyinen käytäntö on osoittanut: Vakuutusmeklarin palkkio on peitetty
vakuutusmaksuihin ja siitä ovat sopineet vakuutusyhtiö ja vakuutusmeklari. Tämä on
johtanut asiakkaiden kokonaiskustannusten nousuun, koska se on vähentänyt kilpailun
painetta sekä vakuutusmaksujen että meklaripalkkioiden osalta. Lisäksi se on
mahdollistanut vakuutusten ohjautumisen yhtiölle, joka suostuu tai joutuu (esim. uusi
markkinoille tulija) maksamaan suurimman meklaripalkkion.

Esitettyä sääntelyä arvioitaessa, on lisäksi otettava huomioon sääntelyn kohteena olevan
toimialan erityspiirteet taloudellisesti erittäin merkittävät, abstraktit ja pitkäkestoiset
sopimukset). Vakuutustoiminta onkin poikkeuksellisen laajasti säännelty toimiala.
Siihen kohdistuu paitsi kuluttajan ja asiakkaansuojaan tähtäävää sopimusoikeudellista
lainsäädäntöä, esimerkiksi vakuutussopimuslaki niin myös mittava elinkeino-
oikeudellinen sääntely ( vakuutusyhtiölaki, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, laki
vakuutusyhdistyksistä, eläkesäätölaki, vakuutuskassalaki, laki työeläkeva-
kuutusyhtiöistä ja lakisääteisiä vakuutuksia koskevat lait). Elinkeino-oikeudellisessa
sääntelyssä suojan kohteena on vakuutustoiminnan luotettavuus, markkinoilla toimivien
osapuolten roolien selkeys sekä ennen kaikkea vakuutusasiakkaiden suoja (sekä
yritykset että kuluttajat). Hallituksen esitystä onkin sääntelyn tason ja ankaruuden osalta
arvioitava osana tätä kokonaisuutta. On huomattava, että esityksen sääntely kohdistuu
vakuutusyhtiöihin että vakuutusmeklareihin. Vakuutusyhtiöt eivät enää voisi käyttää
meklareita myyntikanavanaan.

Meklarin palkkiot työeläkevakuutuksessa

Lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvassa työeläkevakuutus " asiakas maksaa" -
periaatetta voidaan edellä selostetun lisäksi perustella vakuutuksen erityispiirteillä.
Vakuutuksen ottaminen on pakollista, vakuutusturvan sisältö on määritelty laissa ja
viranomainen vahvistaa maksutason, joka on lähtökohtaisesti sama kaikissa yhtiöissä.
Työeläkevakuutuksen hoito on luonteeltaan julkisen tehtävän hoitamista. Työ-
eläkevakuutusyhtiöt eivät niitä koskevan erityislainsäädännön mukaan tavoittele voittoa
ja niiden tulee pyrkiä hoitamaan toimintansa mahdollisimman vähäisin kustannuksin.
Näin ollen vakuutuksenottajille ei myöskään tule sälyttää kustannuksia, jotka eivät ole
välttämättömiä.

Käytäntönä työeläkevakuutuksessa on ollut, että vakuutusmeklaria käyttävä vakuu-
tuksenottaja ei ole maksanut meklaripalkkiota, vaan sen on maksanut työeläkevakuu-
tusyhtiö sosiaali-ja terveysministeriön vahvistamien palkkioperusteiden puitteissa.
Työeläkevakuutusyhtiöille on aikaisemmin vahvistettu yhteinen palkkioperuste, jonka
keskeisenä tavoitteena oli estää kilpailu meklaripalkkion suuruudella. Kilpailuvirasto
kielsi 25.3.2004 antamallaan päätöksellä (Dnro 540/67/01) työeläkevakuutusyhtiöiden
yhteistyön palkkioperusteen hakemisessa. Näin ollen nykyistä meklaripalkkion
sääntelyä ei työeläkevakuutuksessakaan voida jatkaa. Lakisääteiseen sosiaaliturvaan
kuuluvassa vakuutuksessa ei voida sallia sitä, että asiakkaista ryhdyttäisiin kilpailemaan
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vakuutusrneklarin palkkion suuruudella. Kilpailua on käytävä vakuutuksenottajien ja
vakuutettujen eduksi koituvilla asioilla kuten sijoitustoiminnan tuotoilla ja palvelun
tasolla, ei kustannuksia lisäävillä välittäjien palkkioilla.

Lisäksi on huomattava, että meklarien käytöstä aiheutuvat kulut tulevat kunkin työ-
eläkevakuutusyhtiön kaikkien asiakkaiden kannettavaksi, koska työeläkevakuutus-
maksuun ei vaikuta, käyttääkö vakuutuksenottaja meklaria vai ei. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö vahvistaa kaikkia työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan yhtenäisen työelä-
kevakuutusmaksun. Vakuutuksenottaja eli asiakas ei siten joudu harkitsemaan meklarin
käytön taloudellista tarkoituksenmukaisuutta, koska työeläkevakuutusyhtiö, eli sen
kaikki asiakkaat maksavat yhdessä vakuutusrneklarin käytöstä aiheutuneen kus-
tannuksen, myös sellaiset asiakkaat, jotka eivät meklaria käytä.

Vakuutusmeklari voi asiantuntemuksensa perusteella auttaa vakuutuksenottajaa va-
litsemaan sopivimman vaihtoehdon työeläkkeen järjestämisessä. Kun hyödyn saava
asiakas vastaa myös palvelun kustannuksista, hän harkitsee, mistä palvelusta on syytä
maksaa ja onko aiheutuva kustannus oikeassa suhteessa saatuun hyötyyn. Vakuu-
tusmeklari en käyttö olisi jatkossakin mahdollista, mutta siitä aiheutuvat kustannukset
tulisivat vakuutusrneklarin käyttämisestä sopivan ja vakuutusrneklarin työstä hyötyvän
vakuutuksenottajan maksettaviksi.

Yhteenveto:
Edellä mainitut tavoitteet ovat sellaisia painavia yhteiskunnallisia tavoitteita, että
niiden saavuttamiseksi on välttämätöntä selkeyttää asiamiesten ja vakuutusmekla-
reiden toimintaa esityksessä ehdotetulla tavalla. Näin myös varmistetaan, että va-
kuutusmeklaritoimintaa harjoitetaan luotettavasti ja ammattitaitoisesti ja että mek-
laritoiminnassa ei käytetä epäasianmukaisia ja harhaanjohtavia menettelytapoja.
Aidosti riippumattomien asiantuntijapalveluiden saatavuus varmistaa paitsi kilpailun
toimivuuden niin myös auttaa asiakkaita oikean ja riittävän vakuutusturvan
valinnassa mahdollisimman pienin kustannuksin.

Apulaisosastopäällikkö
, hallitusneuvos
Katriina Lehtipuro
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Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun
yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.3.2005 klo 10

Asia: Hallituksen esitys n:o 220/2004 vp laeiksi vakuutusedustuksesta ym.

Hallituksen esitys

Hallituksen ehdotuksessa laiksi vakuutusedustuksesta on kysymys Euroopan parlamentin ja

neuvoston vakuutusedustusta koskevan direktiivin (2002/92/EY) kansallisesta täytäntöön

panemisesta. Esityksellä pyritään edistämään direktiivin tavoitteiden mukaisesti

mahdollisuuksia harjoittaa vakuutusedustusta sisämarkkinoilla sijoittautumisvapauden ja

palvelujen vapaan tarjonnan perusteella sekä parantamaan rahoituspalvelujen

sisämarkkinoiden toimintaa ja asiakkaiden suojaa. Lakiesityksen mukaan vakuutusedustusta

saa harjoittaa vain vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja, joka voi olla joko

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Asiamieheksi rekisteröimisen edellytyksenä

luonnollisilla henkilöillä on, että hän on täysi-ikäinen eikä ole konkurssissa ja täyttää laissa

asetettavat luotettavuuden ja ammattipätevyyden vaatimukset. Vakuutusmeklarin osalta

edellytetään lisäksi, ettei hän ole asiakkaan etuja vaarantavassa riippuvuussuhteessa

vakuutuksenantajatahoihin. Oikeushenkilöiden osalta edellytetään mm. kaupparekisteriin

merkitsemistä ja että sen johdossa toimii riittävä määrä vakuutusedus-tajiksi rekisteröityjä

henkilöitä. Vakuutusedustaja on poistettava rekisteristä, jos tämä ei enää täytä laissa asetettuja

rekisteröimisen edellytyksiä.

Lisäksi lakiehdotus sääntelee monissa muissa suhteissa vakuutusedustajien toimintaa. Ehdotus

sisältää säännöksiä mm. vakuutusedustajan tiedonantovelvollisuudesta, markkinoinnista,

vakuutusmeklarin palkkiosta, vastuuvakuutuksesta, valvonnasta ja vähingonkorvausvastuusta.

Kokonaisuutena arvioiden lakiehdotus sisältää sellaista nykyaikana varsin tyypillistä

markkinasääntelyä, joka on tarpeen ja perusteltua paitsi kyseisen elinkeinotoiminnan
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harjoittamisen oikeudellisten reunaehtojen määrittämiseksi myös kuluttaja-asemassa olevien

asiakkaiden sekä muiden tilanteessa kysymykseen tulevien markkinaosapuolten oikeuksien

turvaamiseksi.

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Valtiosääntöoikeudellisesti keskeisin kysymys esityksessä liittyy siihen, että vakuu-

tusedustajana ei voi toimia ellei toiminnanharjoittajaa ole merkitty viranomaisen pitämään

rekisteriin. Lakiehdotuksen 6 § :n mukaan luonnollinen henkilö on merkittävä ko. rekisteriin,

jos hän täyttää lain asettamat rekisteröimisen edellytykset. Perustuslakivaliokunnan

käytännössä tämän tyyppistä rekisteröintivaatimusta on arvioitu PL 18 §:ssä turvatun

elinkeinovapauden rajoituksena (ks. erit PeVL 24/2000 vp), koska asiallisesti tällainen

vaatimus on rinnastettavissa elinkeinon säätämiseen luvanvaraiseksi. Toimintaa ei ole sallittua

harjoittaa ilman viranomaisen rekisteröintipäätöstä ja vastaavasti toiminta on lopetettava, jos

edustaja poistetaan rekisteristä esityksen 10 §:n mukaisella tavalla.

Seuraavaksi on siis arvioitava, täyttääkö ehdotuksen mukainen elinkeinovapauden rajoitus

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten asettamat vaatimukset. Valiokunnan sihteerin

allekirjoittamassa lähetekirjeessä on pyydetty kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, onko

lakiehdotuksen 26 §, jonka mukaan vakuutusmeklari saa ottaa palkkion vain

toimeksiantajaltaan sopusoinnussa PL 18 §:n mukaisen elinkeinovapauden kanssa ja onko

Vakuutusvalvontaviraston harkintavalta määritelty riittävän täsmällisesti ehdotuksen 6.2 ja 7.2

§:ien 2-kohdissa, joissa edellytetään, ettei vakuutusmeklari saa olla riippuvuussuhteessa

vakuutuksenantajiin tavalla, joka olisi omiaan vaikuttamaan asiakkaan edun vastaisesti.

Arvioitaessa em. säännöksiä ja ylipäänsä ehdotetun rekisteröintijärjestelmän ja sen

edellytysten suhdetta PL 18 §:ään on otettava huomioon, että ehdotuksen yhtenä kes-

keisenä funktiona on turvata vakuutusedustajien asiakkaina olevien henkilöiden taloudellista

turvallisuutta. Toiminnanharjoittamiselle laissa asetettavat vaatimukset eivät toisin sanoen

palvele (ainakaan yksinomaan) julkisia etuja, vaan niillä pyritään turvaamaan usein kuluttaja-



asemassa olevien luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien toteutumista. Näin ollen on

ilmeistä, että ehdotetun sääntelyn tavoitteena on sellainen legitiimi syy, joka voi muodostaa

hyväksyttävän oikeusperusteen elinkeinovapauden rajoittamiselle.

Ehdotettu oikeusharkintaan perustuva rekisteröinnin edellytyksiä koskeva lakitasoinen

sääntely on myös ainakin pääosiltaan kirjoitettu siinä määrin täsmälliseen ja yksiselittei-

seen muotoon, että vaatimus rajoituksen täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta täyttyy.

Tämä pätee niin vakuutusedustajan ammattipätevyyttä ja sen toteamista kuin luotetta-

vuuttakin koskeviin sääntelyehdotuksiin. Luotettavuusvaatimuksen osalta lähinnä

lakiehdotuksen 11.2 §:n viimeinen virke, jonka mukaan "henkilöä ei kuitenkaan pidetä

luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa

ilmeisen sopimaton vakuutusedustajaksi" saattaa olla säännöksen muihin kriteereihin

verrattuna tarpeettoman avoimesti muotoiltuja kaivata jonkinlaista täsmennystä sana-

muotoonsa Sinänsä ne nemsteet ioihin tämän lainkohdan vksitvisknhtaisissa nernste-

---------------------------------l ------------- , j ----------------------------------------------------------- — f ------—

luissa viitataan (s. 29/11, lainvoimaa vailla oleva tuomio tarkoitetunkaltaisesta rikoksesta tai

yli viiden vuoden aika ilmeistä sopimattomuutta osoittavasta rikoksesta) voivat hyvinkin olla

sellaisia asiakkaiden taloudellisten etujen suojaamisen kannalta painavia näkökohtia, joiden

vuoksi mahdollisuus vakuutusedustajana toimimiseen on perusteltua näissä tilanteissa evätä.

Lakitekstin täsmentäminen perusteluista ilmenevään suuntaan olisikin siten perusteltua.

Sen sijaan en pidä ongelmallisena vakuutusmeklareihin kohdistettavaa vaatimusta siitä, etteivät

nämä saisi olla asiakkaan etuja vaarantavalla tavalla riippuvuussuhteessa vakuutuksenantajiin.

Vakuutusmeklarihan (toisin kuin asiamies) on nimenomaan asiakkaansa edustaja

vakuutuksenantajiin nähden (HE s. 23/1) ja näin ollen on perusteltua edellyttää, ettei meklari

ole riippuvuussuhteessa mihinkään vakuutuksenantajatahoon. Samasta syystä voidaan pitää

perusteltuna sääntelytapana sitä esityksen 26 §:ssä omaksuttua ratkaisua, jonka mukaan

meklari saa ottaa palkkion vain toimeksiantajaltaan. Myös tällä pyritään turvaamaan meklarien

riippumattomuutta ja sitä, että he voivat edustaa nimenomaan päämiehiään eli

vakuutuksenottajia.

Suhteellisuusvaatimuksenkaan osalta ehdotettuun sääntelyyn ei liity merkittäviä ongelmia.

Nähdäkseni vakuutusedustajaksi rekisteröitymistä koskevat vaatimukset ovat oikeasuhtaisia



niihin lähinnä asiakkaiden etujen suojaamiseen liittyviin tavoitteisiin nähden, joita näillä

vaatimuksilla pyritään edistämään. Myöskään muut vakuutusedusta-jien toimintaan

kohdistuvat vaatimukset lakiehdotuksessa, kuten esimerkiksi vastuuvakuutusta, vastaavaa

hoitajaa, tiedonantovelvollisuutta tai markkinointia koskevat sääntelyt eivät ole ilmeisessä

epäsuhteessa niillä tavoiteltaviin hyväksyttäviin tarkoitusperiin nähden. Myöskään

lakiehdotuksen oikeusturvajärjestelyissä ei ole huomautettavaa.

Johtopäätökseni on, että lakiehdotus voidaan epäilyksittä käsitellä tavallisessa säätä-
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Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 9.3.2005 KELLO 10.
HE 220/04 vp laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksen perustelujen lyhyessä Säätämisjärjestys-jaksossa tarkastellaan lähinnä

elinkeinovapauden suojaan liittyviä kysymyksiä. Myös sihteerin kirjeessä on kiinnitetty

huomiota elinkeinovapauden suojaan. Kirjeessä pyydetään kannanottoa "ennen muuta siitä",

onko ehdotuksen 26 § sopusoinnussa PL 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kanssa ja onko

elinkeinon harjoittamisen kannalta oleellisen rekisteröinnin edellytyksiä koskeva viranomaisen

harkintavalta määritelty ehdotuksen 6 §:n 2 momentin 2) kohdassa ja 7 §:n 2 momentin 2)

kohdassa riittävän täsmällisesti. Tarkastelen seuraavassa lähinnä vain eiinkeinovapauteen

liittyviä kysymyksiä.



Perustuslakiin on vuoden 1995 perusoikeusuudistuksesta lähtien sisältynyt säännös

elinkeinovapaudesta. Nykyisen PL 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on "oikeus lain

mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla." Säännös ei

ole perustuslakivaliokunnan käytännössä jäänyt mitenkään kuolleeksi kirjaimeksi. Jo

esimerkiksi parin kolmen viime vuoden aikana valiokunta on useissa lausunnoissaan

tarkastellut elinkeinovapauden suojan erilaisia ulottuvuuksia. Tällaisia lausuntoja ovat ainakin

lääkelakia koskenut pevl 19/02 vp, luottolaitostoimintaa koskenut pevl 24/02 vp,

ajoneuvolakia koskenut pevl 40/02 vp, verkkotunnuslakia koskenut pevl 54/02 vp,

viestintämarkkinoita koskenut pevl 61/02 vp, sähkömarkkinoita koskenut pevl 62/02 vp,

Rahoitustarkastusta koskenut pevl 67/02 vp, sijoitusrahastolakia koskenut pevl 16/03 vp ja

päästökauppalakia koskenut pevl 14/04 vp. Nyt käsillä olevan asian kanssa samantyyppistä

järjestelyä koskevana lausuntona voidaan lisäksi mainita kiinteistönvälitysliikkeitä ja

vuokrahuoneiston välitysliikkeitä koskenut pevl 24/00 vp.

Kannanottojen yksityiskohtiin ei tässä ole aihetta mennä. Yleisesti voidaan todeta, että

valiokunta on pitänyt elinkeinon harjoittamisen luvanvaraistamista tai sitä koskevaa

rekisteröitymispakkoa mahdollisena kun siihen on hyväksyttäviä yhteiskunnallisia syitä,

valiokunta on lähtenyt siitä, että päätöksenteon luvan myöntämisestä tai rekisteröimisestä

täytyy yleensä perustua sidottuun harkintaan ja että tarkoituksenmukaisuusharkinta voi tulla

kyseeseen vain hyvin painavista syistä, valiokunta on katsonut, että lupaehtojen muuttamiseen

täytyy olla painavat syyt ja että sanktioiden, joita viranomainen voi liittää toiminnassa

esiintyneisiin laiminlyönteihin, täytyy olla suhteellisia, ja valiokunta on katsonut, että

erityisesti luvan tai rekisteröinnin peruutukseen voidaan ryhtyä vain vakavien rikkomusten

johdosta ja jos toiminnan harjoittaja ei ole ottanut ojentuakseen varoituksista ja virheiden

korjaamiskehotuksista. Lisäksi on luonnollisesti kiinnitetty huomiota perusoikeusrajoituksiin

yleensä liitettyihin täsmällisyys- ja oikeusturvavaatimuksiin.

6 §:n 2 momentin 2) kohta ja 7 §:n 2 momentin 2) kohta . Nämä kohdat, joihin on myös

viitattu sihteerin kirjeessä, koskevat ensimmäinen luonnollisen henkilön, ja jälkimmäinen

oikeushenkilön vakuutusmekiariksi rekisteröimisen edellytyksiä. Säännöskohdissa kielletään

melko samansanaisin muotoiluin tietynlaiset riippuvuussuhteet vakuutusmekiariksi pyrkivän ja

vakuutuksenantajan välillä. Kumpaankin muotoiluun sisältyy varsin joustava kriteeri "tai

muussa riippuvuussuhteessa, joka on omiaan vaikuttamaan asiakkaan etujen vastaisesti

vakuutusrneklarin toimintaan". Perusteluissa on esimerkein kuvailtu (s. 23-24) sitä,



minkälaiset vakuutusrneklarin ja vakuutuksenantajan suhteet olisivat sallittuja ja minkälaiset

kiellettyjä. Ehdotetun 7 §:n 2 momentin 2) kohdan mukaan kielletty riippuvuussuhde

vakuutuksenantajaan voisi perustua omistukseen. Perusteluissa (s. 26, II) todetaan, että

vakuutuksenantaja ei voisi "merkittävässä määrin" omistaa vakuutusmeklarina toimivan

yhteisön osakkeita. Tällaisen omistuksen "sallitun" suuruuden arvioimisen kannalta on hiukan

valitettavaa, että ko. ehdotetun lainkohdan suhdetta vakuutusedustajan ilmoitusvelvollisuutta

koskevan 19 §:n 4) kohtaan ei ole lainkaan kosketeltu. Viimeksi mainittu kohta lähtee selvästi

siitä, että rekisteröitynä  - ja siis siinä suhteessa viranomaisen hyväksynnän saaneena - voi olla

meklariyhtiö, jonka äänimäärästä tai pääomasta vakuutuksenantaja omistaa yli kymmenen

prosenttia.

Edellä tarkoitettu rekisteröintimahdollisuuteen vaikuttavan riippuvuussuhteen kuvaus -"joka on

omiaan vaikuttamaan asiakkaan etujen vastaisesti vakuutusrneklarin toimintaan" — jättää

rekisteröimisestä vastaavan viranomaisen harkinnalle huomattavan paljon liikkumatilaa. Kun

kysymys on elinkeinotoiminnan harjoittamismahdollisuuden säätelystä, ei säätely

lähtökohtaisesti saisi olla näin väljää. Toisaalta voidaan todeta, että lain täysin hyväksyttävänä

tarkoituksena on tehdä selvä ero asiamiesedustuksen ja meklariedustuksen välillä , että tämä

ero vaatii meklarien riippumattomuuden varmistamista ja että erontekokriteerien

yksiselitteinen sitominen laissa ilman viranomaisen mahdollisuutta kokonaisharkintaan ei

luultavasti olisi tavoitteiden (joustavasti kehittyvä ja kilpaileva ja samalla hyvää luottamusta

nauttiva elinkeinotoiminta) kannalta edullinen tilanne. Tästä huolimatta olisi minusta syytä - ja

lain tavoitteita vaarantamatta mahdollista - kirjoittaa edellä tarkoitettuihin lainkohtiin lisää

ohjausta viranomaiselle.

10 §. Säännös koskee vakuutusedustajarekisteristä poistamista. Säännöksen 1 momentin 2)

kohdan mukaan rekisteristä on poistettava vakuutusedustaja, joka ei enää täytä 6 ja 7 §:ssä

säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. On helppo yhtyä kohdan perusteluissa (s. 28) esitettyyn

toteamukseen, jonka mukaan rekisteröinnin edellytysten on täytyttävä myös vakuutusedustusta

harjoitettaessa. Perustelut ovat tässä muuten mitään sanomattomat. Minusta kohta on

valiokunnan tulkintakäytännön valossa ongelmallinen. Ongelmallisuutta tuovana elementtinä

voidaan pitää jo sitä, että rekisteröimisen edellytykset ovat osin (kuten todettu) hyvin joustavat.

Periaatteellisesti merkittävämpää on kuitenkin se, että laillisesti harjoitetun elinkeinotoiminnan

lopettaminen viranomaisen päätöksellä on yksilön oikeusaseman kannalta vahvasti

negatiivinen ratkaisu, jonka yhteydessä oikeusturvatekijöiden merkitys korostuu.

Säannöskohdassa ei ole nyt mitään yleistä varausta, jonka mukaan sellaiset (vähäiset)



rekisteröinnin edellytysten puuttumiset, jotka ovat korjattavissa, eivät voi johtaa rekisteristä

poistamiseen ennekuin ko. toiniinnan harjoittajalle on varattu mahdollisuus puutteen

korjaamiseen. Minusta tällainen varaus pitäisi liittää säännökseen yleisenä eikä tyytyä vain

säännöksen seuraavissa momenteissa tarkoitettujen tilanteiden hoitamiseen.

11 §. Säännös koskee luotettavuutta . Kun kyseessä on rekisteröimisen yhtä edellytystä

koskeva säätely, on säännöksen täytettävä riittävät tarkkarajaisuusvaatimukset. Tässä

suhteessa voitaisiin ongelmallisen joustavana pitää säännöksen loppua, jonka mukaan

henkilöä ei pidetä luotettavana, "jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut

olevansa ilmeisen sopimaton vakuutusedustajaksi." Muotoiluja voidaan sinänsä varmaan

tarkentaa. En kuitenkaan pidä ehdotettua sanamuotoa (perustelut myös lukien) välttämättä

liian väljänä. Luotettavuusvaatimus on tässä yhteydessä perusteltu ja sen käytännössä

toimiva toteutus nähdäkseni edellyttää jonkinlaista harkinnanvaraisuutta. Rekisteröinnin

epäämisen taso on tässä myös viritetty verraten korkealle, kun säännöksessä edellytetään

"ilmeistä" sopimattomuutta.

26 §. Säännös, johon oli myös viitattu sihteerin kirjeessä, koskee vakuutusmeklarin

palkkiota. Säännöksen mukaan vakuutusmeklari saa ottaa vastaa palkkion vain

toimeksiantajalta. Perusteluissa (s. 38-39) ei tätä rajoitusta perustella juuri muuten kuin

toteamuksella meklarin riippumattomuudesta vakuutuksenantajasta. Säännöksen

mainitseminen sihteerin kirjeessä liittyy ilmeisesti siihen perusteluissakin mainittuun

piirteeseen, että ehdotettu rajoitus muuttaa olennaisesti nykytilannetta (Perustelujen

mukaan vuonna 2003 vakuutuksenvälittäjät saivat palkkioistaan 79 %

vakuutuksenantajilta ja 21 % toimeksiantajilta). Jos sivuutetaan tässä kohden

siirtymäsäännökset ( nykyisten toimijoiden aseman ja sopimussuhteiden huomioon

ottaminen), on kysymys nähtävästi lähinnä siitä, millä tavoin ja millä perusteilla

lainsäätäjä voi ohjaavasti puuttua jonkun elinkeinonharjoittajan tulonmuodostukseen.

Lainsäätäjän pyrkimys pitää tällä sektorilla meklarit ja asiamiehet toisistaan selvästi

erillisinä  ja   siihen   liittyen pyrkimys   turvata   meklarien   riippumattomuus

vakuutuksenantajista on täysin hyväksyttävä. Tämä pyrkimys antaa nähdäkseni pitkälle

hyväksyttävyyttä myös pyrkimykselle estää se, että vakuutuksenantajat maksaisivat

meklareille palkkiota näiden suorittamista toimista.



Nyt ehdotettu järjestely nähdäkseni melko lailla vastaa säätelyä kiinteistöjen ja

vuokrahuoneistojen välityksestä vuonna 2000 annetun lain 20 §:n 2 momentissa . Tuon

lainkohdan mukaan välitysliike voi periä välityspalkkion vain toimeksiantajalta.

Rajoituksen aiheena olivat tässä läliinnä kai sosiaaliset syyt. Lakia ei havaitakseni käsitelty

perustuslakivaliokunnassa (vaikka kylläkin samaan yhteyteen liittynyt laki

kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (pevl 24/00 vp) .

Nähdäkseni kuitenkin lainsäätäjällä täytyy olla mahdollisuus puuttua tähän tapaan

elinkeinonharjoittajan tulojen hankinnan perusteisiin (kuka maksaa toimenpiteet), jos se

katsotaan esim. sosiaalisista syistä taikka kilpailuun taikka yleisön palvelua sisältävän

toiminnan julkiseen luotettavuuteen liittyvistä syistä tarpeelliseksi. Kysymys ei tietysti voi

olla mielivaltaisin perustein tapahtuvasta puuttumisesta elinkeinonharjoittajan tulojen

hankintaan eikä puuttumisesta, jonka tarkoituksena olisi kokonaan estää ko. elinkeinon

harjoittaminen. Tällaisesta ei tässä ole kysymys. Minusta ehdotetulle säännökselle ei ole

estettä. Toinen asia on, että säännökselle olisi pitänyt kirjoittaa seikkaperäisemmät

perustelut.

30 §. Säännös koskee vakuutusmeklarien vuosittain annettavaa liiketoimintakertomusta .

Säännöstä ei voida pitää ainakaan perusoikeusyhteyksiä ajatellen kovin merkittävänä. Silti

on hiukan erikoista, että elinkeinonharjoittajalle asetetaan säännöstekstissä selvä velvoite

lausumatta lainkaan siitä, missä tarkoituksessa se asetetaan, ja osoittamatta juuri mitään

siitä, miten laajasta velvoitteesta saattaisi olla kyse.

38 §. Säännös koskee pakkokeinoja. Säännöksen 2 momentin sanktiokohta on mielestäni

hiukan ongelmallinen. Momentin lopussa kyllä tehdään mahdolliseksi sanktiotoimien

portaittaisuus puhumalla peräkkäin huomautuksesta , korjaamiskehotuksesta ja virheellisen

menettelyn kieltämisestä. Kohdan muotoilu ei kuitenkaan estä sitä, että virasto ryhtyisi

suoraan jonkin toiminnan kieltämiseen. Kohtaa olisi valiokunnan käytännön valossa syytä

tarkentaa.

43 §. Säännös koskee tarkempien säännösten ja määräysten antamista. Säännöksen 1

momentissa annetaan valtuus sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella muuttaa 28, 1 §:ssä

mainittuja vastuuvakuutusten vähimmäiseuromääriä. Muuttamisen todetaan taphatuvan

Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaiseman Euroopan

kuluttajahintaindeksin perusteella. Ehdotuksen 28 §:n perustelujen (s. 39) mukaan ko.

Eurostatin julkaisemia tarkistuksia tehdään viiden vuoden välein. Perustuslakivaliokunta on



vakuutusyhtiölain muuttamisesta antamassaan lausunnossa pevl 2/04 vp pitänyt sinänsä

mahdollisena valtuuttaa asetuksenantaja määräämään laissa säädettyjen euromäärien

muuttamisesta yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä vastaavasti. Samalla valiokunta

kuitenkin korosti sitä, että pääsäännön mukaan lain muuttamisvallan tulisi säilyä

lainsäätäjällä ja että olisi tarpeen vielä harkita, olisiko lain muuttamista tarkoittavien lakien

sisällyttäminen ehdotettuihin lakeihin asiallisesti lainkaan tarpeen. Kun muutoksia tässä

edellytetään tehtäväksi viiden vuoden välein, voitaisiin sama kysymys ottaa tässäkin

harkittavaksi.

Säännöksen 2 momentin mukaan Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkempia määräyksiä

tietyistä asioista. Virastoille delegoitavissa oleva määräysten antovalta on PL 80 §:n

mukaan selvästi rajoitetumpi kuin asetuksenantajalle annettavissa oleva valtuus. Ehkä nyt

ehdotettuja valtuuksia voidaan pitää riittävän rajoitettuina ja teknisluonteisina. Hiukan

kuitenkin epäilen liiketoimintakertomusta koskevien "tarkempien määräysten "

antamisvallan asianmukaisuutta, kun kertomusta koskeva 30 § ei sano ko. kertomuksista

oikeastaan muuta kuin niiden vuosittaisuuden. Kuinka laajasta ja ehkä merkitsevästi

työtäkin vaativasta "informaatiopaketista" voisi olla kysymys, jäisi nyt kokonaan viraston

varaan.

49 §. Siirtymäsäännöksillä voi olla huomattava merkitys nykyisten elinkeinonharjoittajien

aseman ja toimintaedellytysten kohtuullisen muotoutumisen kannalta. Ehdotetut säännökset

vaikuttavat päällisin puolin asianmukaisilta, siirtymisen kohtuullisuuden turvaavilta. En

kuitenkaan voi sanoa todella perehtyneeni erilaisten yksityiskohtien merkitykseen.
Veli-Pekka Viljanen

HE 220/2004 vp LAEIKSI VAKUUTUSEDUSTUKSESTA JA ERÄIDEN

SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 9.3.2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausuntopyynnössään pyytänyt kannanottoani ennen

muuta siitä, onko 1. lakiehdotuksen 26 § sopusoinnussa perustuslain 18 §:ssä turvatun elin-

keinovapauden kannalta ja onko 1. lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 7 §:n 2

momentin 2 kohdassa Vakuutusvalvontaviraston harkintavalta määritelty riittävän täsmälli-



sesti. Perustuslakivaliokunnan lausuntopyynnössä esitettyjen pykälien lisäksi olen arvioinut

myös 1. lakiehdotuksen 11 §:n suhdetta perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen.

26 §.

1. lakiehdotuksen 26 §:n mukaan vakuutusmeklari saa ottaa palkkion vain toimeksiantajalta.

Säännös merkitsisi olennaista muutosta nykytilanteeseen, jossa vakuutuksenvälittäjät ovat

voineet saada merkittävän osan palkkioistaan vakuutuksenantajilta. Perustelujen mukaan

esimerkiksi vuonna 2ÖÖ3 vakuutuksenvälittäjät saivat palkkioistaan 79 %

vakuutuksenantajilta ja 21 % toimeksiantajiltaan (HE, s. 38-39).

Vakuutusedustustoiminta on tyypillisesti elinkeino, jonka harjoittamista

voidaan elinkeinovapautta koskevan perustuslain säännöksen (PL 18 § 1 mom.) estämättä

voimakkaastikin ..äännellä. Perustelujen mukaan palkkiota koskeva säännös olisi

johdonmukainen sen kanssa, että meklarilta edellytetään riippumattomuutta

vakuutuksenantajista (HE, s. 38). Tällaista riippumattomuusvaatimusta voidaan perustella

muun muassa kuluttajansuojaan liittyvillä perusteilla. Arvioni mukaan tällainen

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin perusteisiin nojaava elinkeinon

harjoittamista koskeva sääntely ei sellaisenaan muodostu ongelmalliseksi perustuslain 18

§:n 1 momentin näkökulmasta.

Muutettaessa näin olennaisella tavalla elinkeinotoiminnan rahoitusmahdolli-

suuksia on kuitenkin otettava huomioon nykyisten vakuutuksenvälittäjien mahdollisuudet

jatkaa toimintaansa. Kun vakuutuksenvälittäjien palkkioiden pääosa on nykyisin

muodostunut vakuutuksenantajilta saaduista palkkioista, voidaan perustuslain 18 §:n 1

momentin katsoa edellyttävän sitä, että vakuutuksenvälittäjille annetaan riittävästi aikaa

sopeuttaa elinkeinotoimintansa uuteen palkkiosäännökseen. Siirtymäsäännöksissä (49 § 6

mom.) tämä seikka on otettu huomioon säätämällä vuoden siirtymäajasta, jonka aikana

vakuutusmeklari saa ottaa vastaan palkkion myös muulta kuin toimeksiantajalta. Tällaista

vuoden siirtymäaikaa voitaneen pitää elinkeinon harjoittamisen vapauden kannalta

perustuslain vähimmäisvaatimukset täyttävänä.

6 ja7§ .

1. lakiehdotuksen 5 §:n mukaan vakuutusedustuksen harjoittaminen on pääsäännön mukaan

sidottu vakuutusedustajan merkitsemiseen Vakuutusvalvontaviraston pitämään

vakuutusedus-tajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksistä säädetään 6 ja 7 §:ssä.

Rekisteröimistä koskevat säännökset on kirjoitettu sidotun harkinnan mukaisiksi, jolloin

luonnollisella henkilö ja oikeushenkilö, joka täyttää rekisteröinnin edellytykset, on oikeus



tulla merkityksi rekisteriin. Ehdotetun 6 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan rekisteröitävä

luonnollinen henkilö ei saa olla "yhteen tai useampaan vakuutuksenantajaan työ- tai

asiamiessuhteessa tai sellaisessa sopimukseen perustuvassa tai muussa riippuvuussuhteessa,

joka on omiaan vaikuttamaan asiakkaan etujen vastaisesti vakuutusmeklarin toimintaan".

Vastaavasti 7 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan rekisteröitävä oikeushenkilö ei saa olla

"yhteen tai useampaan vakuutuksenantajaan asiamiessuhteessa tai sellaisessa sopimukseen

tai omistukseen perustuvassa tai muussa riippuvuussuhteessa, joka on omiaan vaikuttamaan

asiakkaan etujen vastaisesti vakuutusmeklarin toimintaan".

Molempien edellytysten taustalla on vakuutusmeklarilta vaadittava korostettu

riippumattomuusvaatimus vakuutuksenantajasta. Tällä vaatimuksella pyritään suojaamaan

asiakkaan etuja. Taustalla on siten vahva kuluttajansuojaan liittyvä tavoite, jota voidaan

pitää perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta hyväksyttävänä perusteena

vakuutusedustuksen muodostamalla erityisellä elinkeinotoiminnan lohkolla rajoittaa

oikeutta harjoittaa vakuutusmeklarin toimintaa. Kielletty riippuvuussuhde koskee

nimenomaan luonnollisen henkilön/oikeushenkilön suhdetta vakuutuksenantajaan. Pidänkin

mainittuja edellytyksiä lakiehdotuksen mukaisesti muotoiluina elinkeinovapauden

rajoittamista tarkoittavassa kontekstissa riittävän täsmällisinä, vaikka edellytyksen

muotoilussa on tiettyä joustavuutta ("on omiaan vaikuttamaan asiakkaan etujen

vastaisesti..."). Tältä osin pidän merkittävänä sitä, että Vakuutusvalvontaviraston päätös on

luonteeltaan sidottua harkintaa ja että päätös voidaan muutok-senhakuteitse saattaa

riippumattoman tuomioistuimen arvioitavaksi.

Lakiehdotuksen 6 §:n mukaan luonnollisen henkilön rekisteröinnin edellytyksenä on muun

muassa se, että hän on l i §:n mukaisesti luotettava. Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin mu-

kaan henkilöä pidetään luotettavana, jos häntä ei ole tuomittu lainvoiman saaneella

tuomiolla 5 viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen eikä 3 viimeisen vuoden

aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan

ilmeisen sopimaton vakuutusedustajaksi. Tältä osin luotettavuus-kriteerin voidaan katsoa

olevan perustuslain 18 §:n 1 momentin näkökulmasta riittävän täsmällinen. Säännöksen

mukaan henkilöä ei kuitenkaan pidetä luotettavana, jos "hän on muutoin aikaisemmalla

toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton vakuutusedustajaksi".

Hallituksen esityksen perusteluissa viimeksi mainitusta esitetään esimerkkinä

tilanteet, jossa kyse olisi vielä lainvoimaa vailla olevasta tuomiosta, yli viisi vuotta sitten

tuomitusta rangaistuksesta tai liiketoimintakiellossa olevasta henkilöstä (ks. HE, s. 29-30).

Perustelujen mukaan viime kädessä on arvioitava "tapauskohtaisesti" sopimattomuuden

astetta ja sitä, miten pitkältä ajanjaksolta rekisteröinti voidaan evätä sopimattomuuden



perusteella (s. 30). Hailituksen esityksessä mainitut tilanteet ovat sellaisia, joissa sinänsä

voidaan katsoa olevan hyväksyttäviä perusteita elinkeinovapauden rajoittamiseen epäämällä

mahdollisuus harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Lakiehdotuksen 11 §:n muotoilu on tältä

osin kuitenkin arvioni mukaan liian avoin. Mielestäni lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin

jälkimmäistä virkettä tulisikin perustuslain 18 §:n 1 momentista johtuvista syistä täsmentää

niin, että se selvästi osoittaisi, että sopimattomuuden perustava aikaisempi toiminta

tarkoittaisi nimenomaan aikaisempaa rikollista toimintaa tai vilpillistä menettelyä

elinkeinotoiminnassa, kuten perusteluissa annetaan ymmärtää tarkoituksena olevan.
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Asia VAKUUTUSEDUSTUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN

Suomen Vakuutusmeklariliitto r.y. (jäljempänä "SVML") esittää lausuntonaan
otsikkoasiassa seuraavaa.

JOHDANTO

Lainsäädännön uudistustarve on lähtenyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä
vakuutusedustuksesta 2002/92/EY, mutta nyt aikaansaatu luonnos hallituksen esityksestä
painottuu kansallisesta tarpeesta johtuviin muutoksiin. SVML:n käsityksen mukaan on
jäänyt varsin epäselväksi se, kenen toimesta, hyväksi ja miksi ko. kansallisista tarpeista
väitettyjä muutoksia halutaan esittää lakiin. Osa ehdotuksen sisältämistä säännöksistä on
toimialalle, Suomen työllisyydelle ja Suomen kilpailukyvylle hyvinkin vahingollisia.
Direktiivi ei sinällään pakota muuttamaan lakia sellaiseksi, joka ei toimialalle lainkaan
sovellu. Luonnoksessa on nähtävissä vakuutusyhtiöiden vahva vaikutus, minkä motivaationa
lienee pyrkimys estää tai heikentää vakuutusmeklarien toiminnan mukanaan tuomaa
kilpailua vakuutusalalla. SVML:n käsityksen mukaan sen tekemät ehdotukset liittyen
lainsäädännön kansallisiin muutostarpeisiin on systemaattisesti jätetty huomioimatta. Se on
varsin omalaatuista, koska vakuutusmeklarien tehtävistä paras tieto on vakuutusmeklareilla
ja heidän edustamallaan SVMLrlla sekä vakuutusvalvontavirastolla. Vakuutusyhtiöiden tai
niiden edunvalvontajärjestojen tieto vakuutusmeklaritoiminnasta on pääsääntöisesti
puutteellista, sisältää runsaasti virheellisiä oletuksia ja on muutoinkin harhaanjohtavaa.
Lisäksi suhtautuminen vakuutusmeklareihin ilmiönäkin on usein negatiivista, mikä johtuu
siitä, että vakuutusmeklarien tehtävänä on lisätä kilpailua vakuutusyhtiöiden kesken.

Finnish Insurance Broker Association
c/o Suomen Yrittäjät Tel: (+358 9) 229 229 26 Ly. 0893891-7
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SVML:n käsityksen mukaan luonnoksen suurimpana ongelmana on se, että direktiiviä ei ole
siinä asianmukaisesti pantu täytäntöön eikä luonnoksen taloudellisia ja toimialaan
kohdistuvia vaikutuksia ei ole lainkaan selvitetty. Vaikutukset ovat hyvinkin vahingollisia.
Lisäksi luonnos asettaa eri vakuutusedustajat epätasa-arvoiseen asemaan ja myös
suomalaiset vakuutusmeklarit heikompaan asemaan muiden jäsenvaltioiden
vakuutusedustajiin nähden.
Vakuutusalalla tullaan näkemään suuri rakennemuutos seuraavien 5 vuoden aikana.
Vakuutusyhtiöiden palvelut siirtyvät verkkoihin ja muuttuvat rakenteellisesti siten, että
vakuutusyhtiöistä tullaan irtisanomaan eräiden arvioiden mukaan noin 2.000 työntekijää.
Näiden ihmisten mahdollisuudet työllistyä eivät ole hyvät. Ehdottomasti suurimpana
työllistäjänä tulisivat olemaan vakuutusmeklariyritykset, jotka arvioivat kykenevänsä
työllistämään em. määrästä noin puolet, ellei niiden toimintaedellytyksiä heikennetä.
Irtisanottavilla on ilman suurempaa uudelleenkouluttautumista vaihtoehtoina työllistyä
myös asiamiehinä ja yritysten riskienhallintatehtävissä, mutta niissä työllistymisen
mahdollisuudet ovat rajalliset. Asiamiehenä toimiminen edellyttää sopimusta
vakuutusyhtiön kanssa ja on otettava huomioon, että vakuutusyhtiöiden rakennemuutokset
heijastuvat myös asiamiestoimintaan. Vain suuret yhtiöt tarvitsevat omaa henkilökuntaa
riskienhallintatehtäviin, minkä osalta on riskinä myös yritysten alati jatkuvat
ulkoistamispyrkimykset ja -tarpeet. Tämän vuoksi vakuutusmeklareiden asettaminen
lainsäädännöllä asiamiehiä olennaisesti heikompaan asemaan, toimialan edellytysten muu
heikentäminen ja suomalaisten vakuutusmeklareiden aseman heikentäminen suhteessa
muiden jäsenvaltioiden vakuutusedustajiin ovat toimenpiteitä, jotka eivät voi olla
kansallisessa intressissä eivätkä missään tapauksessa voi johtua kansallisesta tarpeesta.

Luonnosta laadittaessa nävttää unohtuneen, että vakuutusmeklarit ovat ainoita, iotka
pystyvät tuomaan ulkomaisia vakuutustuotteita ja näin ylläpitämään suomalaisille yrityksille
riittävää tarjontaa sekä vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Vakuutusyhtiöiden välinen
kilpailu ja vakuutustuotteiden riittävä tarjonta edistävät suomalaisten yritysten
toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat pitkällä tähtäimellä myös suomalaisen
vakuutusyritystoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn parantamisen ja toimintaedellytykset.
Vakuutusyhtiöiden harjoittamat vakuutusmeklaritoiminnan vastaiset toimenpiteet,
mielipiteen muokkaus ja lainsäädäntöön vaikuttaminen, ovat erittäin lyhytnäköistä ja
kansantaloutemme kannalta selkeästi vahingollista toimintaa.

Jäljempänä on esitetty yksityiskohtaisemmin SVML:n kannanottoja sekä yleisperusteluihin
että yksityiskohtaisiin perusteluihin. Nämä kommentit luonnollisesti liittyvät niiden alla
mahdollisesti oleviin lakiehdotuksen pykäläteksteihin vastaavasti.

KOMMENTIT YLEISPERUSTELUIHIN

Ensinnäkin on syytä todeta, että direktiivin lähtökohtana on ollut poistaa käsitteellinen jako
asiamiehiin ja vakuutusmeklareihin terminologiatasolla. Tarkoituksena on ollut siirtyä
asiakkaan informointivelvollisuuden avulla aktiviteettiin perustuvaan jakoon, eli
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vakuutusedustajan kulloiseenkin toimintaan perustuvaan jakoon. Tällöin
vakuutusedustaja voisi jollekin asiakkaalle toimia meklarina ja esitellä hänen intressissään
tasapuolisen
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analyysin avulla vakuutuksia. Tämä ei estäisi sitä, että samainen vakuutusedustaja voisi
joidenkin vakuutusten tai asiakkaiden osalta toimia puhtaasti asiamiehenä. Olennaista
direktiivin mukaan on se, että asiakas kulloinkin tietää, kenen kanssa on tekemisissä ja
vakuutusedustajan tiedonantovelvollisuus on sisällöltään niin laaja, että asiakas kykenee itse
päättelemään onko vakuutusedustaja hänen tarpeisiinsa nähden riittävän riippumaton.
Direktiivissä omaksuttu linja johtuu siitä, että on "riippumattomuus" -käsitteen sisältö on
varsin tulkinnanvarainen eikä tätä tulkinnanvaraisuutta voida poistaa. Lisäksi
vakuutusmeklareiden riippumattomuuden valvonta on vaikeaa, kallista ja tuloksiltaan
lähtökohtaisesti riittämätöntä. Vakuutusedustajien informointivelvoitteen täyttämistä on
huomattavasti helpompi valvoa, se sisältää olennaisesti vähemmän tulkintariskejä ja valvonta
on tehokkaampaa. Luonnoksessa on säilytetty vanha linja, joka ilmeisesti perustuu siihen
ideologiaan, että valvontaviranomaiset kykenevät asiakasta paremmin valitsemaan
asiakkaalle sellaisen vakuutusedustajan, jonka asiakas haluaa.

SVML ja Vakuutusvalvonta ovat luonnoksen valmisteluvaiheessa esittäneet omat
lausuntonsa, joiden mukaan riippumattomuus-käsitteestä tulisi luopua ja direktiivi tulisi
panna täytäntöön sellaisena kuin se on tarkoitettu. Syntyy ongelmia, kun joissain jäsenmaissa
on vakuutusedustajia, jotka eivät täytä asiamiehen eivätkä vakuutusmeklarin edellytyksiä
sellaisina kun luonnoksessa ne on määritelty. Samalla kun asiamiehiin ja
vakuutusmeklareihin sovelletaan erilaisia määräyksiä, jää epäselväksi mitä säännöksiä
sovelletaan tällaisiin vakuutusedustajiin. Euroopassa on runsaasti ns. multi-agentteja, jotka
toimivat vakuutusmeklarin tavoin, mutta ovat eräänlaisessa asiamiessuhteessa
vakuutusyhtiöihin. Nämä eivät kuitenkaan täytä luonnoksen asiamiehen eivätkä
vakuutusmeklarin määritelmää. On siten epäselvää, mitä lakia heidän toimintaansa
cr.\/i=»l .Ataem i'1 /-.« irvt-sa Pnöcpl",rd '\ cn   /\nlm liirmnrvc tältä ncit. Aire*lrtii\rin -17aetäinen Irrvcb-a
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näillä vakuutusedustajilla ei siten liene oikeutta harjoittaa vakuutusedustusta palvelujen
vapaan tarjonnan tai sijoittautumisvapauden perusteella.

Luonnoksessa olisi tullut hylätä riippumattomuus-käsite ja siirtyä direktiivin
mahdollistamaan aktiviteetti-perusteiseen jakoon, jossa tosiasiallinen toiminta määrittelee ne
velvollisuudet, jotka vakuutusedustajalla kulloinkin on. SVML:n käsityksen mukaan tämä ei
johtaisi siihen, että vakuutusmeklarit siirtyisivät toimimaan asiamiehinä vaan
vakuutusmeklarit edelleenkin pyrkisivät tuottamaan asiakkaille sellaisia "riippumattomia"
(tasapuoliseen analyysiin perustuvia) palveluita, joille on kysyntää. Tämä ei kuitenkaan tekisi
mahdottomaksi sitä, että joissain vakuutustuotteissa ei tarjonnan puuttumisen tai muiden
syiden vuoksi ole mahdollista toimia vakuutusmeklarina vaan tulisi toimia asiamiehenä. Nyt
kun tällaista mahdollisuutta ei ole, on vaarana, että vakuutusmeklareista siirtyy asiamiehiksi
tai moni-asiamiehiksi. Luonnos näin ollen olennaisesti heikentää vakuutusmeklareiden
toimintaedellytyksiä tulevilla markkinoilla. Vaarana on myös, että vakuutusmeklariyritykset
siirtyvät pois Suomesta jäsenmaihin, joissa tällaisia rajoitteita ei ole.



Yleisperusteluissa on esitetty myös se, että asiamiesten toiminta olisi jo säädelty
vakuutussopimuslaissa ja vakuutusyhtiölaissa, joten sen vuoksi asiamiehille ei aseteta
samanlaisia vaatimuksia kuin vakuutusmeklareille. SVML:n käsityksen mukaan näin ei
kuitenkaan ole asian laita. Vakuutussopimuslain ja vakuutusyhtiölain määräykset eivät

selkeästi aseta asiamiehille samanlaisia ja vakuutusmeklareihin nähden tasa-arvoisia
velvoitteita. Perusteluna on myös esitetty se, että asiamiehet toimivat vakuutusyhtiöiden
vastuulla muutenkin ja että asiakas asioidessaan asiamiehen kanssa jo lähtökohtaisesti tietää,
että asiamiehen päämies on vakuutusyhtiö eikä asiakas itse. Käytännössä ei näin ole. Usein
asiakas ei edes tiedä asioivansa asiamiehen kanssa vaan hän luulee saavansa puolueetonta
neuvontaa talousasioissaan. Asiakkaiden yleisessä tiedossa ei ole, että mm. pankit toimivat
vakuutusyhtiöiden asiamiehinä ja, että useat ns. puolueetonta sijoitus- ja talousasioiden
neuvontaa tarjoavat yhtiöt ovat tietyn vakuutusyhtiön asiamiehiä ja neuvonnan tarkoituksena
on vain määrättyjen vakuutustuotteiden myyminen asiakkaalle. Yhtenä perusteena sille, että
asiamiehelle asetetut velvoitteet, vastuut ja oikeudet poikkeavat vakuutusmeklareiden
vastaavista, on käytetty sitä, että asiamies myy yleensä vain yhden vakuutusyhtiön tuotteita,
joten ei ole pelkoa siitä, että vakuutuksen valinnassa asiamiehen intressi olisi määräävänä.
Tämäkin oletus on virheellinen. Saman vakuutusyhtiön eri vakuutustuotteissa asiamiehen
palkkio voi olla erilainen, mikä voi ohjata ja on usein ohjannutkin asiamiehen myymään
asiakkaalle vääränlaisen vakuutustuotteen vain siksi, että asiamies on saanut siitä suuremman
palkkion. Asiakkaan suojeleminen, jota on käytetty yhtenä perusteena sille, että luonnoksesta
on haluttu tehdä erittäin tiukka ja ankara vakuutusmeklareille, ei toteudu, jos asiamiehiä ei
säädellä samalla tavoin ja asiamiestoiminnassa esiin tulleisiin epäkohtiin ei puututa. Nyt on
puututtu lähinnä vakuutusmeklaritoiminnassa väitettyihin epäkohtiin, joita ei kuitenkaan ole
Suomessa käytännössä ilmaantunut.

Nykytilan arviointia koskevassa osuudessa on maininta: "Vakuutuksenvälitystoiminnassa
esiintyy käytäntöä, jossa vakuutuksenvälittäjän palkkion maksaa vakuutuksenantaja....".
Lause antaa väärän kuvan, koska tosiasiassa kysymys on siitä, että toiminta on pitkälti
perustunut kyseiseen käytäntöön ja se on maailmalla ylivoimaisesti yleisin tapa palkkion
maksamiselle. Sitä voi kutsua yleisesti vakiintuneeksi maailmanlaajuiseksi tavaksi eikä
"esiintyväksi käytännöksi".

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto on kilpaiiumajoituslain vastaiseksi todetulla
päätöksellään syksyllä 2002 antanut vakuutusyhtiöille suosituksen, jonka mukaan
vakuutusyhtiöiden ei tule enää maksa komissiota vakuutusmeklareille. Kilpailuvirasto on
todennut kyseisen suosituksen kilpailunrajoituslain vastaiseksi kartelliksi. Asia on vireillä
markkinaoikeudessa.

Esityksen vaikutukset kohdasta on unohdettu todeta, että ainakin SVML:n käsityksen
mukaan lain yhtenä vaikutuksena on asiamiestoiminnan ja vakuutusmeklari toiminnan
toiminta- ja kilpailuolosuhteiden vääristyminen vakuutusmeklaritoiminnan haitaksi. Eri
toimijoita ei kohdella tasa-arvoisesti. Itse asiassa otsikosta huolimatta perusteluissa ei esitetä
tosiasiallisia arvioita esityksen vaikutuksista eri kansalaisryhmien asemaan. Syykin on selvä:
Niitä ei yksinkertaisesti ole kunnolla selvitetty.
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Luonnoksen yhtenä tavoitteena on edistää kuluttajansuojaa, mutta toteutustapa ei ole oikein
mitoitettu. Luonnoksessa "parannetaan" tosiasiallisesti lähinnä vakuutusmeklarien
yritysasiakkaiden asemaa tavalla, joka ei ole heidän intressissään eikä siltä suunnalta ole

esiintynyt mitään tämäntyyppisiä muutostarpeita, joita luonnoksella on pyritty
toteuttamaan.

Luonnos asettaa vakuutusmeklarit huonompaan asemaan kuin asiamiehet ja
vakuutusyhtiöiden vakuutusmyyjät;

vakuutusmeklaritoiminnalle asetetaan enemmän velvollisuuksia ja
vähemmän oikeuksia, jotka synnyttävät
vakuutusmeklareille enemmän kustannuksia kuin muille

vakuutusedustajille;
vakuutusmeklareiden kilpailukyky näin ollen heikkenee ja
kilpailu vakuutusedustusmarkkinoilla vääristyy, minkä seurauksena
kilpailu vakuutusmarkkinoilla vähenee.

Tältä osin luonnos on direktiivin vastainen, koska direktiivissä (johdannon 9-
kohta) on nimenomaisesti todettu, että toimijoiden (eli erilaisten
vakuutustuotteiden jakelijoiden) tasapuolinen kohtelu on yhtenä direktiivin
perustana.

SVML vastustaa tältä osin luonnosta sekä pitää sitä toimialalle ja Suomen
kansantaloudelle erittäin vakavasti vahingollisena. Luonnoksesta hyötyvät
eniten lyhyellä tähtäimellä vakuutusyhtiöt, joiden välinen kilpailu olennaisesti
vähenee. Se ei kuitenkaan tule estämään tulevaa alan rakennemuutosta, joten
luonnosta on pidettävä vahingollisena erityisesti kuluttajille, pienyrityksille ja
myös Suomen työllisyydelle.

KOMMENTIT YKSITYISKOHTAISIIN PERUSTELUIHIN

Kaikkiin kohtiin, joita on jo yleisperusteluiden osalta esitetty kannanotto, ei ole
välttämättä otettu kantaa tai toistettu jo esitettyä kantaa näissä yksityiskohtaisia
perusteluja koskevissa kommenteissa.

3 §

Määritelmistä puuttuu asiamies, joka ei toimi minkään vakuutusyhtiön
vastuulla (esim kansainvälinen multi-agentti). Tarkoittaako tämä sitä, että
tällainen asiamies ei voisi lainkaan toimia Suomessa. Jos toimii, mitkä
säädökset soveltuvat?
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4 §

SVML:n mielestä on epäselvää tuleeko asiamiehen tämän viittauksen
perusteella antaa kaikki 12 artiklassa määrätyt tiedot, jotka direktiivi säätää
pakollisiksi.

Tältä osin viittaamme jo yleisperusteluissa kritisoimaamme riippumattomuus-käsitteen
käyttämiseen. Esitetyt esimerkit kyllä selventävät käsitettä jonkin verran, mutta edelleen
jää epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi sekä ennalta-arvaamattomaksi se, miten tulkitaan
erilaisia vakuutusyhtiön ja vakuutusrneklarin välisiä sopimuksia. Selvää pitäisi olla se,
että säädös ei saa estää kategorisesti tällaisia sopimuksia, koska tulevaisuudessa
vakuutusmeklarien on sovittava ennalta vakuutusyhtiöiden kanssa komission
maksamisesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista esimerkiksi työnjaosta ja määräajoista.
Lisäksi on selvää, että vakuutusyhtiöiden ja vakuutusmeklarien tulee kehittää kaikin
tavoin sähköistä asiointia ja tietojensiirtoa, joten kaikki viittaukset siihen, että
tämänlaatuinen yhteistyö voitaisiin tulkita muodostavan sellaisenaan riippumattomuuden
olemassaolon poistumisen, tulee luonnoksesta poistaa ja todeta nimenomaan
päinvastaista. Luonnoksessa on todettu esimerkkinä, että "vakuutuksenantajan
tietokoneohjelmien siirron vakuutusmeklarille" tulkittaisiin osoittavan sitä, että
vakuutusmeklari ei olisi riippumaton. Tämäntyyppinen maininta on osoitus
riippumattomuus-käsitteen vaarallisuudesta ja tulkinnan ennalta-arvaamattomuudesta.
Mikäli näin todetaan, se tarkoittaa vakuutusalan taantumista kehityksestä.
Tulevaisuudessa vakuutusyhtiöiden ja vakuutusmeklarien on yhdessä kehitettävä
sähköisiä tiedon hallintaan ja siirtämiseen liittyviä järjestelmiä ja ohjelmistoja. Näiden
järjestelmien ja ohjelmistojen avulla tietoja voidaan hallita ja siirtää tehokkaammin,
virheet vähenevät ja etu tästä kaikesta tulee asiakkaille. Kehitystyön mlee osin tapahtua
myös vakuutusyhtiöiden ja vakuutusmeklareiden yhteistyössä ja tietoja ja taitoja siirtyy
yhteistyössä välttämättömästi. Lainsäädännön ei missään tapauksessa tule estää tai
hidastaa tällaista kehitystä.

Riippumattomuutta valvottaessa ja tulkittaessa on otettava huomioon myös ne tilanteet,
joissa joku tai jotkut vakuutusyhtiöt kieltäytyvät toimimasta yhteistyössä
vakuutusmeklarien kanssa. Tällöin vakuutusmeklari ei voi tarjota kyseisen
vakuutusyhtiön tuotteita asiakkailleen.

Riippumattomuus-käsite on ja pysyy epäselvänä ja erittäin huonona operointivälineenä.

7§ (13§)

Vastaava hoitaja on täysin tarpeeton vakuutusmeklariyrityksessä ja on epäselvää, miksi
se on luonnokseen tuotu. Sijoituspaivelutoiminta on lähempänä vakuutusrneklarin
toimintaa, joskin asiakkaan varallisuuden ja varojen hoidon kannalta
vakuutusmeklaritoiminta on huomattavasti marginaalisempaa, joten vastaavan hoitajan
käsitteen poistamista luonnoksesta tulisi vakavasti harkita.
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SVML:n käsityksen mukaan asiamieheksi rekisteröinnin edellytykset ovat riittämättömät
ja asettavat ilman hyväksyttävää syytä asiamiestoiminnan ja sen toimintaedellytykset
parempaan asemaan kuin vakuutusmeklaritoiminnan.

Myös ns. 50/50-sääntö oikeushenkilön rekisteröintiä koskien on ongelmallinen
nimenomaan vakuutusmeklareiden osalta, koska heiltä edellytetään erittäin korkeita
ammattitaitovaatimuksia toisin kuin asiamiehiltä. Ongelmia syntyy erityisesti toimintaa
laajennettaessa ja toiminnassa tapahtuvien muutosten johdosta. Koska tutkinto on
edellytys luonnollisen henkilön vakuutusmeklariksi rekisteröimiseen, aiheuttaa jo
pelkästään se, että tutkinto järjestetään vain kaksi kertaa vuodessa, tilanteen, jossa
vakuutusmeklariyrityksen on lopetettava toimintansa tilapäisen muutoksen vuoksi. Tämä
ei ole tarkoituksenmukaista ja johtaa tarpeettomiin työntekijöiden irtisanomisiin (koko
henkilökunta on irtisanottava, jos vakuutusmeklariyritys ei saa harjoittaa toimintaansa)
sekä hankaluuksiin yritystoiminnan kannalta. Tältä osin vakuutusvalvontavirastolla tulisi
olla oikeus käyttää tapauskohtaista harkintaa ja rekisteröintiedellytyksen tulisi ainakin
vakuutusmeklarien osalta olla enintään 20 % ko. henkilöistä.

12 § (6 §)

SVML:n käsityksen mukaan tutkintoa ei tulisi kaikissa olosuhteissa edellyttää
yakuutusmeklariksi rekisteröitävältä, vaikkakin sen tulee olla pääasiallinen
ammattitaitoisuutta osoittava seikka. Vakuutusvalvontaviraston tulisi voida rekisteröidä
vakuutusmeklariksi myös henkilö, jolla on muutoin kuin vakuutusmeklaritutkinnolla
osoitettu riittävä kokemus ja ammattitaito esim. henkilö, joka on pitkään toiminut
vakuutusalalla tai henkilö, joka on aikaisemmin toiminut meklarina ja on omannut
meklarin ammattitaidon, mutta ei siirtymäsäännösten perusteella siirry automaattisesti
rekisteriin, koska ei ole lain voimaantulohetkellä rekisteröityneenä (49§).

14 §

SVML:n käsityksen mukaan vakuutusedustuslautakunnan kokoonpano on määritelty
virheellisesti. Lautakunnan tulisi koostua vakuutusmeklareiden ja
vakuutusvalvontaviraston esittämistä henkilöistä, joista puolen tulisi edustaa
vakuutusmeklareita. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja heidän varajäsentensä
edellytykset voisivat olla kuten luonnoksessa, mutta lisäyksenä se, että he eivät edustaisi
myöskään vakuutusvalvontaviranomaisia.

19 §

Säädös ei (eivätkä sen kanssa 21 §, 22 § ja 27 § yhdessä) SVML:n käsityksen mukaan
täytä kaikkia direktiivin 12 artiklan edellytyksiä. Direktiivin 12 artiklan e)-kohdan
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mukaisia tiedonantovelvoitteita ei ole täytetty näillä säädöksillä. Luonnoksessa on
virheellisesti lähdetty siitä, että direktiivin edellyttämät tiedonantovelvollisuudet
täyttyisivät sillä, että vakuutusedustaja ilmoittaa joko olevansa asiamies tai
vakuutusmeklari. Lisäksi direktiivin 12 artiklan 4-kohtaa ei ole luonnoksessa huomioitu.
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20 §

Internet-sivujen osalta olisi hyvä, jos voitaisiin todeta milloin ne täyttävät "pysyvän
välineen" edellytykset. Käytännössä kysymys lienee siitä, että edellytykset täyttyvät
silloin kun muutokset ja muutosajankohdat tietojen osalta säilyvät sivuilla luettavina.

22 §

Pykälä on ongelmallinen.

Säännös ei kiellä asiamiestä myymästä asiakkaalle "väärää vakuutusta" (ylisuurta,
kalliimpaa yms.) ja on siten verrattuna vakuutusmeklaria velvoittavaan 24 §:ään (ja
vakuutusmeklarin riippumattomuusvaatimukseen) nähden riittämätön.
Vakuutussopimuslain 9 § ei tältä osin SVML.n näkemyksen mukaan täydennä asiakkaan
suojaa riittävästi.

Lisäksi toisessa momentissa ei kuitenkaan liene tarkoitettu sitä, että vakuutusmeklarin
tulisi noudattaa hyvää vakuutustapaa tai että asiamiehen tulisi noudattaa hyvää
vakuutusmeklari tapaa.

Käytännön kannalta ongelmallinen on myös vakuutusmeklarille esitetty kielto ilmoittaa
edustavansa tiettyä vakuutuksenantajaa. Käytännössä vakuutusmeklarin on yleensä
ilmoitettava kenen vakuutuksia vakuutusmeklarilla on mahdollisuus arvioida ja esittää
asiakkaalle. Tällöin kyseisen säädöksen ei saa tulkita estävän tämän seikan ilmoittamista,
koska silloin asiakas ei saa oikeaa tietoa. Käytännössä on niin, että syystä tai toisesta,
vakuutusmeklari ei voi arvioida ja esitellä asiakkaalle kaikkien vakuutusyhtiöiden
vakuutustuotteita. Tämä voi johtua vaikka siitä syystä, että jokin vakuutusyhtiö ei toimi
vakuutusmeklarin kautta lainkaan.

23 §

Käytännön kannalta on aivan kohtuutonta, että vakuutusmeklarin tulisi asiakkaan tahdon
vastaisesti eritellä palkkionsa laskussa, jos asiakas haluaa maksaa sekä vakuutusmaksun,
että palkkion samalla laskulla. Asiakkaan suoja ei tätä edellytä eikä siihen ole mitään
muutakaan syytä. Säädöstä tulee ehdottomasti muuttaa siten, että esitetyllä tavalla
toimitaan, ellei asiakas toisin halua.

Nykyinen lainsäädös on toiminut juuri kyseisellä tavalla jo 10 vuotta, eikä lain kohdan
kanssa ole havaittu ongelmia asiakkaiden, vakuurusmeklarien tai vakuutusyhtiöiden
suunnasta.
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24-25 §

Tältä osin luonnos vastaa vakuutusmeklarikäytäntöä, mutta vähintäänkin perusteluista jää
kaipaamaan mainintaa asiakkaan tiedonantovelvollisuudesta vakuutusmeklariin nähden ja
sen laiminlyönnin seuraamukset. Tulisi mainita ainakin se, että vakuutusmeklari joutuu
luottamaan asiakkaalta saamiinsa tietoihin, ellei voi jostain syystä heti epäillä tai havaita
niiden olevan virheellisiä tai puutteellisia. Tällöin virheen tai puutteellisuuden pitää olla
hyvin selvä. Käytännössä virheellinen tieto on usein asiakkaan alun perin antamaa ja
tällöin tulisi olla selvää, että vakuutusmeklari ei voi kohtuudella vastata siitä, että tämän
vuoksi asiakas ei saa pykälien edellyttämiä oikeita tietoja.

26 §

SVML vastustaa jyrkästi tämän ns. absoluuttisen palkkion
ilmoittamisvelvollisuuden ottamista lakiin. Velvollisuudelle ei ole mitään perustetta.
Asiakkaiden palautteen perusteella on voitu todeta, että ne asiakkaat, jotka haluavat tietää
vakuutusyhtiön maksaman palkkion määräytymisperusteet tai määrän, ovat ne saaneet
tietää ja ne, jotka eivät ole sitä halunneet, eivät todellakaan halua sitä tietää. Tieto ei
yksinkertaisesti ole olennainen, koska asiakas tekee ja asiakkaan tulee tehdä valintansa
kokonaiskustannusten perusteella. Lisäksi luonnos lähtee siitä, että
vakuutusvalvontavirasto valvoo vakuutusmeklarien riippumattomuutta, joten on
ristiriitaista, että tässä kohtaa halutaan pakottaa asiakkaat arvioimaan pelkästään palkkion
osalta vakuutusrneklarin riippumattomuutta. Muutoin laissa lähdetään siitä, että asiakkaat
eivät siihen kykene. Samalla tältä osin laissa ikään kuin myönnetään, että
vakuutusvalvonnan suorittama riippumattomuuden valvonta ei olisikaan riittävää eikä
asiakkaan tulisikaan luottaa siihen, että vakuutusmeklari on asiakkaan riippumaton
asiamies ja vakuutusasiamies edustaa vakuutusyhtiötä. Kyseenalaistamme luonnoksen
sisältämät arvostukset tältä osin.

SVML ymmärtää kyllä sinällään läpinäkyvyyden merkityksen ja sen positiiviset
vaikutukset, mutta tällaisena ehdotus on vakuutusmeklaritoiminnan kannalta käytännössä
erittäin vahingollinen. Nykyiseen lakiin sisältyvä palkkioperusteiden/palkkion
ilmoittamisvelvollisuus, mikäli asiakas sen haluaa tietää, on riittävä läpinäkyvyyden
turvaamiseksi. Jos katsotaan vastoin SVML:n näkemystä ja vakuutusmeklarien saamaa
asiakaspalautetta, että nykyinen laki ei täyttäisi haluttuja läpinäkyvyyden tavoitteita, tulee
palkkion pakollinen ilmoitusvelvollisuus saattaa koskemaan ainoastaan ns. kuluttaja-
asiakkaita. Yritysasiakkaat eivät tarvitse kyseistä suojelua eivätkä halua siitä maksaa.
Mikäli lakiin haluttaisiin kuluttaja-asiakkaita koskeva pakollinen palkkion
ilmoitusvelvollisuus, tulee sen aivan ehdottomasti koskea myös asiamiehiä. Palkkion
ilmoittamisvelvollisuus tulee kaikissa olosuhteissa olla asiamiesten ja vakuutusmeklarien
välillä samanlainen, koska asiakkaan suojan tarve on aivan samanlainen ja muussa
tapauksessa kilpailu asiamiesten ja vakuutusmeklarien välillä vääristyy. On täysin selvää,
että asiamiehet tulisivat markkinoimaan palveluitaan "maksuttomina", mikäli vain
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vakuutusmeklareilla olisi velvollisuus ilmoittaa palkkionsa määrä. Sitä ei tule missään
olosuhteissa sallia. Kuten

aiemmin on todettu, asiamiestoiminnassa on mahdollista, että vakuutustuotteiden esittelyä ja
myyntiä ohjaa enemmän asiamiehen saama palkkio kuin asiakkaan vakuutusturvan tarve.
Asiamies voi edustaa useita vakuutusyhtiöitä, joilla on keskenään erilaiset asiamiespalkkiot
ja eri vakuutustuotteissa asiamiehen palkkio voi olla erilainen. Tämän vuoksi asiakkaan tulee
saada tietää - vähintäänkin samassa määrin kuin vakuutusmeklarin osalta — mikä on
asiamiehen palkkion määräytymisperuste ja/tai määrä. Itse asiassa asiakkaan suojan tarve on
asiamiestoiminnassa käytännössä huomattavasti suurempi, koska vakuutusmeklarin on
vakavien seuraamusten uhalla oltava riippumaton ja sitä valvoo vakuutusvalvontavirasto.
Asiamieheltä ei edellytetä minkäänlaista riippumattomuutta eikä näin ollen tältä osin
toimintaan kohdistu valvontaakaan. Välttämätöntä ei liene se, että tämä koskisi
autokauppiaita tai muita täysin sivutoimisesti asiamiestoimintaa vähäisessä määrin
harjoittavia asiamiehiä.

Ongelma tulee esiin myös niissä tilanteissa, joissa toisessa jäsenvaltiossa
vakuutusedustajaksi rekisteröity vakuutusedustaja, joka ei täytä luonnoksen asiamiehen eikä
vakuutusmeklarin määritelmää - olettaen, että saa ylipäätään harjoittaa toimintaansa
Suomessa - tarjoaa multi-agenttina olematta yhdenkään vakuutusyhtiön vastuulla erilaisia
vakuutusratkaisuja. Onko asiakkaalla tällöin suurempi vai vähäisempi tarve tietää eri
vakuutusratkaisuihin liittyvä vakuutusedustajan palkkio? Arvioimme, että tarve on suurempi.

Jos palkkion ilmoitusvelvollisuus säädettäisiin pakolliseksi esimerkiksi kuluttaja-asiakkaille
ja ilmoitusvelvollisuus koskisi sekä vakuutusmeklareita että asiamiehiä, jää läpinäkyvyyden
osalta vielä ongelmaksi tilanne, jossa vakuutuksia myydään suoraan vakuutusyhtiön
kenttäorganisaatioiden kautta. Tällöinkin kenttäorganisaation osuus on selvitettävissä ja
erotettavissa itse vakuutustuotteen hinnasta. Tältäkin osin tulisi säätää erittelyvelvollisuus,
jotta asiakkaat todella voisivat vertailla vakuutustuotteiden hintoja ja sitä, mitkä ovat
vakuutuksiin liittyvät myynti- ja hoitokustannukset. Tällöin myös tulisi lähes mahdottomaksi
vakuutusyhtiölle kattaa omien kenttäorganisaatioidensa kustannuksia vakuutusmeklareiden
kautta vakuutuksensa hankkivilla asiakkailla. Se edistäisi kilpailua ja läpinäkyvyyttä.
Muunlaiset yritykset toteuttaa läpinäkyvyyttä elinkeinonharjoittajia pakottamalla ovat
tekopyhiä ja vahingollisia sekä ovat vakuutusmeklareiden elinkeinotoiminnan asiatonta
rajoittamista.

Lisäksi pykälän toisessa momentissa ei liene tarkoitettu sitä, että jos palkkion maksu
tapahtuu "vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen" vaan ilmeisesti sitä tilannetta, jossa
palkkiota maksetaan asiakkaan muun kuin vakuutussopimuksen tekemisen perusteella tai
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuvan asiakkaan tai vakuutusmeklarin
toiminnan perusteella. Palkkion maksuajankohta ei voine johtaa erilliseen
ilmoitusvelvollisuuteen. Asia on epäselvästi ilmaistu.

SVML vastustaa toisen momentin kieltoa kuluttaja-asiakkaiden varojen välittämisestä.
Varojen välittäminen tulisi sallia myös nyt luonnoksessa kielletyissä tapauksissa
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riittäviä vakuuksia vastaan tms. varat turvaavaa kohtuullista järjestelyä
vastaan. Neljän prosentin suuruinen vakuus on SVML:n mukaan riittävä.
Syy tähän on se, että tällaisena säädös estää tarpeettomasti asiakkaille
hyödyllisten tuotteiden tarjoamisen esim. tilanteissa, joissa vakuutusyhtiö
edellyttää vakuutusrneklarin huolehtivan vakuutusmaksujen keräämisestä.

41 §

Tältä osin viittaamme kommenttiimme siitä, että vastaavalle hoitajalle ei
ole tarvetta vakuutusedustuslainsäädärmössä.

47 §

SVML näkee kyseisten tietojen julkaisemisen ongelmallisena
vakuutusmeklariyritysten keskinäisen kilpailun kannalta. Tähän asti
julkaistuista tilastoista on selvitettävissä yrityskohtaisesti mm. niiden
kustakin vakuutustuotteista perimien palkkioiden määrät. Tilanne on
ongelmallinen myös kilpailulainsäädännön kanssa, koska kilpailijat eivät
saa keskenään jakaa markkinoita koskevia tietoja. Syy siihen on se, että se
olisi omiaan rajoittamaan kilpailua eikä viranomaisen tulisi olla
edesauttamassa kilpailun rajoittamista.

Vakuutusedustajien toiminnan kannalta ei tilastoista ainakaan sillä
tarkkuudella, mitä nyt on julkaistu, ole hyötyä eikä ole tietoa siitä, mikä
olisi se julkinen intressi, jota
nauia Liiasiuma pcuvcua.au.

LOPUKSI

SVML ei pidä luonnosta onnistuneena. Se on lähestulkoon kaikilta niiltä osilta,
jotka ovat syntyneet "kansallisesta muutostarpeesta", epäonnistunut. Suurin
ongelma on se, että luonnos asettaa eri vakuutusedustajat epätasa-arvoiseen
asemaan ja näin tulee vaikuttamaan toiminta-ja kilpailuolosuhteisiin tavalla, joka
ei liene ollut tarkoituksena, mutta joka tulee olemaan kokonaisvaltaisesti
tarkasteltuna vahingollinen vakuutusmeklaritoiminnalle Suomessa sekä siten koko
kansantaloudelle. Luonnos olisi toteutuessaan omiaan haittaamaan
vakuutusmeklarien elinkeinotoimintaa ja syrjimään vakuutusmeklaritoiminnan
harjoittajia.
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Direktiivin täytäntöönpanon osalta SVML:n käsityksen mukaan luonnos on
suurelta osin toteutettavissa ja sisältää vain jonkin verran korjattavaa. SVML:n
mukaan tulisi edelleen harkita sitä, että riippumattomuus-käsitteestä luovuttaisiin.

Edellä lausuttuun viitaten SVML pyytää, että luonnosta muutetaan
lausunnossamme esitetyin osin ja tavoin ja lausunnossamme esitetty muutoinkin
otetaan huomioon valmisteltaessa ja päätettäessä toimialaamme koskevaa
lainsäädäntöä

Kunnioittavasti

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITTO R.Y.

Jorma Hakonen
puheenjohtaja
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Asia LAKIEHDOTUKSEN (HE 220/2004) PERUSTUSLAINVASTAISUUDET

Yhdenvertaisuus lain edessä ei toteudu rekisteröinnin edellytysten osalta

Lakiehdotuksessa on perusteetta jaettu vakuutusedustajat asiamiehiin ja vakuutusmeklareihin, joiden
rekisteröinnin edellytykset ja ammatilliset vaatimukset poikkeavat olennaisesti tosistaan.
Vakuutusmeklareita koskevat edellytykset ovat erittäin tiukat verrattuna asiamiehiä koskeviin
vastaaviin edellytyksiin. Lakiehdotus saattaa myös rekisteröidyt ulkomaiset ETA-maiden
vakuutusedustajat kotimaisia vakuutusmeklareita parempaan asemaan nykytilaan verrattuna. Vain
kotimaisilta vakuutusmeklareilta vaaditaan erityisen vakuutusedustuslautakunnan järjestämän
ammattitutkinto suorittamista, jonka suorittamiseen käytännössä kuluu kaksi vuotta ennen alalle
pääsyä. Toisessa ETA-valtiossa rekisteröidyt vakuutusedustajat voivat välittömästi aloittaa
toimintansa Suomessa ilman vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista samoin myös kotimaiset
asiamiehet ja moniasiamiehet, joiden ammattipätevyyden osoittamiseksi riittää pelkkä vakuutusyhtiön
antama kirjallinen ilmoitus.

Lakiehdotuksessa ei ole pätevästi perusteltu syytä, miksi vakuutusmeklareita ja asiamiehiä
kohdellaan epätasa-arvoisesti vakuutusmeklareita syrjien.

Omaisuuden suoja ei toteudu

Lakiehdotuksen mukaan vakuutusmeklari on korvausvastuussa asiakkaalleen antamiensa
puutteellisten, virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen aiheuttamasta vahingosta, vaikka
vakuutusmeklari itse olisi toiminut huolellisesti ja oikein. Näin ollen vakuutusmeklari on
korvausvastuussa asiakkaalle vakuutusyhtiön antamista puutteellisista, harhaanjohtavista ja
virheellisistä tiedoista, jotka meklari on sellaisenaan vilpittömässä mielessä vain välittänyt asiakkaalle
ja joiden sisältöön meklari ei ole vaikuttanut. Laissa ei ole minkäänlaista kanavointisäännöstä, jolla
vakuutusmeklari voisi ohjata ko. tapauksissa asiakkaan hakemaan
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korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä tai jolla se itse voisi regressioikeuden perusteella vaatia
maksamansa vahingonkorvauksen takaisin vakuutusyhtiöltä.

Oikeus elinkeinon vapauteen ei toteudu

Lakiehdotuksen mukaan kotimaiselle vakuutusmeklarille ehdotetaan palkkion
vastaanottorajoitusta. Vakuutusmeklari ei enää saisi vastaanottaa palkkiota muulta taholta kuin
omalta toimeksiantajaltaan. Kotimaiselta vakuutusmeklarilta olisi kiellettyä ja lainvastaista ottaa
vastaan vakuutuksen välityspalkkio vakuutusyhtiöltä. Suomessa jo 11 vuotta voimassa olleen
nykyisen vakuutuksenvälittäjiä koskevan lain voimassaoloaikana vakiintuneeksi käytännöksi on
muodostunut, että vakuutusyhtiöt maksavat vakuutusmeklareille välityspalkkion välitetyistä
vakuutuksista. Tässä vallitsevassa käytännössä ei ole esiintynyt minkäänlaisia ongelmia
vakuutusyhtiöiden, vakuutusmeklareiden, asiakkaiden eikä Vakuutusvalvonnan näkökulmasta
katsottuna. Lakiehdotuksella tämä käytäntö ja lainmukainen tila aiotaan poistaa ilman päteviä
perusteluja ja syitä. Tämä on selkeä kilpailunrajoitus ja rajoitus vapauteen harjoittaa
vakuusmeklaritoimintaa elinkeinona.

Lakiehdotuksessa ulkomaisille vakuutusedustajille ei ole säädetty minkäänlaisia palkkioiden
vastaanottorajoituksia. Ainoastaan Suomessa rekisteröidylle vakuutusmeklareille on asetettu
palkkioiden vastaanottorajoitus. Suomalainen vakuutusmeklari ei voisi lain voimaantultua ottaa
vastaan välityspalkkioita ulkomaisiltakaan vakuutusyhtiöiltä. Sen sijaan ETA-maassa
rekisteröityä vakuutusedustajaa tämä rajoitus ei koske. Tällainen vakuutusedustaja saa
rajoituksetta ottaa vastaan palkkion suomalaiselta vakuutusyhtiöltä vakuutuksesta, jonka edustaja
on välittänyt Suomeen. Huomattavaa on, että kotimaisia vakuutusyhtiöitä ei ole kielletty
maksamasta välityspalkkioita, vaan rajoitus koskee vain palkkion vastaanottajaa eli kotimaista
vakuutusmeklaria.

Suomalaisen vakuutusmeklarin taloudellinen ja kilpailullinen asema Suomessa toimittaessa
suhteessa muussa ETA-maassa rekisteröityyn vakuutusedustajaan ja kotimaisiin moniasiamiehiin
nähden heikkenee olennaisesti nykytilaan verrattuna. Lakiehdotuksessa ei ole esitetty päteviä eikä
yksityiskohtaisia perusteluja, miksi kotimaisten vakuutusmeklareiden asemaa halutaan
olennaisesti heikentää.

Näennäisperusteluina on lakiesityksen perusteluissa esitetty vakuutusmeklarin
riippumattomuusvaatimus, joka vaarantuu vakuutusmeklarin ottaessa palkkion vakuutusyhtiöltä-
Nykyisen lain perusteluissa (HE 323/1992)vakuutusyhtiön maksaman meklaripalkkion
vastaanottaminen nähtiin positiivisena kilpailua lisäävänä seikkana, mikä ei vaaranna meklarin
riippumattomuutta vakuutusyhtiöön nähden.

Virhe hyvässä hallinnointitavassa sekä harkintavallan väärinkäytöstä lakia valmisteltaessa

Sosiaali - ja terveysministeriö on valmistellut lain vuosien 2002- 2004 aikana. Ministeriö on alun
alkaen käyttäytynyt meklarin ammattikuntaa kohtaan syrjivästi ja ylimielisesti. Lisäksi
ministeriön edustaja lakia valmistellessaan on selkeästi osoittanut erityistä myötämielisyyttä
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliittoa ja sen pyrkimyksiä kohtaan sekä antanut useasti



työryhmätyöskentelyn aikana suullisesti lausuntoja, jossa hänen tavoitteena on tehdä Suomeen
EU-alueen tiukin laki koskien ainoastaan vakuutusmeklareita.

Sosiaali-ja terveysministeriö on lisäksi syyllistynyt teknisesti lain valmistelussa
huolimattomuuteen, sillä lain taloudellisia vaikutuksia vakuutusmeklarien toimialalle ei lain
vaikutuksesta ole tehty. Meklarien oman ennusteen mukaan alan liikevaihto vähenee 38
miljoonasta eurosta 18 miljoonan euroon, eli yli 50 %.

Suomen vakuutusmeklariliitto valmistelee parhaillaan kantelua oikeusasiamiehelle kyseisestä
ministeriön virkamiehestä.

Yhteenveto

Suomen Meklariliiton käsityksen mukaan Vakuutusedustuslakiehdotuksen palkkion
vastaanottokielto on vastoin perustuslain omaisuudensuojaa (15 §) ja elinkeinovapautta (18 §).
Lakiehdotus on suurelta osin myös yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja sisältää taannehtivaa
vaikutusta.

Sillä, että laki asettaa vakuutusmeklarit suhteessa asiamiehiin ja ulkomaisiin vakuutusedustajiin
asemaan, jossa vakuutusmeklari ei saa vastaanottaa palkkiota työstä, joka tehdään sekä
asiakkaalle että vakuutusyhtiölle, vakuutusyhtiöltä, mutta jäljempänä mainitut saavat,
tosiasiallisesti rajoitetaan suomalaisten vakuutusmeklareiden oikeutta harjoittaa elinkeinoaan. Se
on myös vastoin omaisuuden suojaa koskevaa perustuslain säädöstä. Elinkeinovapautta rajoittaa
myös lakiehdotuksen riippumattomuuskäsitteen sisältämä kielto vakuutusmeklarille harjoittaa
tuotekehitys- ja järjestelmäyhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vakuutusmeklari saa esim. henkivakuutustuotteiden osalta palkkionsa vuosittain vakuutusyhtiöltä
ja yleensä jaksottuu usealle vuodelle sen jälkeen kun asiakas on tehnyt vakuutussopimuksen
vakuutusyhtiön kanssa. Pääasiallinen työ asiakkaalle tehdään kuitenkin jo ennen
vakuutussopimuksen tekemistä. Kun kielto ottaa palkkiota vastaan vakuutusyhtiöltä tulee
voimaan, lakkaa vakuutusmeklarin korvauksen saaminen jo tehdystä työstä. Vakuutusyhtiöllä ei
ole mitään velvollisuutta alentaa vakuutusmaksujaan loppuasiakkaisiin nähden, eikä
vakuutusmeklari voi ryhtyä perimään asiakkaalta sellaista palkkiota, josta ei asiakkaan kanssa ole
sovittu mitään sopimusta tehtäessä. Näin ollen vakuutusmeklarin oikeus palkkioon lakkaa ja
palkkio jää perusteettomasti vakuutusyhtiölle siinä vaiheessa, kun palkkion vastaanottokielto tulee
voimaan. Tämä on selkeästi omaisuuden suojan vastaista ja toisaalta tosiasiallisesti taannehtivaa
lainsäädäntöä. Kysymys on tehtyjen vakuutussopimusten osalta vakuutusmeklareille isosta
taloudellisesta intressistä, joka lakiehdotuksen nykyisen muodon mukaisesti tulisi jäämään
vakuutusyhtiöille.
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Lakiehdotus sisältää siten säädöksiä, jotka ovat:

vakuutusmeklareiden elinkeinonvapautta perusteettomasti rajoittavia
tosiasiallisesti estävät elinkeinon harjoittamisen;

vakuutusmeklareiden omaisuuden suojaa loukkaavia;

vakuutusmeklareita syrjiviä; ja

yhteisön oikeuden vastaisia (kilpailun rajoittaminen,direktiivin vastaisuus).

LOPUKSI

SV AM ei pidä lakiehdotusta onnistuneena. Se on lähestulkoon kaikilta niiltä osilta, jotka ovat
syntyneet "kansallisesta muutostarpeesta", epäonnistunut. Suurin ongelma on se, että luonnos
asettaa eri vakuutusedustajat epätasa-arvoiseen asemaan ja näin tulee vaikuttamaan toiminta-ja
kilpailuolosuhteisiin tavalla, joka ei liene ollut tarkoituksena, mutta joka tulee olemaan
kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna vahingollinen vakuutusmeklaritoiminnalle Suomessa sekä siten
koko kansantaloudelle. Luonnos olisi toteutuessaan omiaan haittaamaan vakuutusmeklarien
elinkeinotoimintaa ja syrjimään vakuutusmeklaritoiminnan harjoittajia.

Direktiivin täytäntöönpanon osalta SVAM:n käsityksen mukaan lakiesitys on suurelta osin
toteutettavissa ja sisältää vain jonkin verran korjattavaa. SVAM:n mukaan tulisi edelleen harkita
sitä, että PALKKION EHDOTON VASTAANOTTOKIELTO ON LIIAN JÄREÄ ASE
LÄPINÄKYVYYDEN TOTEUTTAMISEKSI.

Edellä lausuttuun viitaten SVAM pyytää, että lakiehdotus muutetaan lausunnossamme esitetyin
osin ja tavoin ja lausunnossamme esitetty muutoinkin otetaan huomioon valmisteltaessa ja
päätettäessä toimialaamme koskevaa lainsäädäntöä

Kunnioittavasti

SUOMEN VAKUUTUSMEKLARILIITTO R.Y.

Jorma Hakonen
puheenjohtaja

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */200S vp

Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta
ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
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Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Talousvaliokunta on 16 päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä kirjeellään pyytänyt perus-

tuslakivaliokunnan lausuntoa hallituksen esityksestä laeiksi vakuutusedustuksesta ja

eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 220/2004 vp). Lausuntoa pyydetään

erityisesti siitä, onko lakiehdotuksen 26 § sopusoinnussa perustuslain 18 §:ssä turvatun

elinkeinovapauden kannalta ja onko Vakuutusvalvontaviraston harkintavalta määritelty

riittävän täsmällisesti lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 7 §:n 2 momentin

2 kohdassa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro, sosiaali-ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

- professori Mikael Hiden

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Veli-Pekka Viljanen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

HE 220/2004 vp Versio 0.1

—        Suomen vakuutusmeklariliitto r.y.

HALLITUKSEN ESITYS
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vakuutusedustuksesta. Pääasiallisena tarkoi-

tuksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutus-

edustuksesta. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella vakuutusedustajan rekiste-

röinnistä sekä vakuutusedustajan toiminnasta ja tiedonantovelvollisuudesta samoin kuin

vakuutusedustuksen valvonnasta. Esitys sisältää ehdotukset laeiksi myös vakuutusyh-

tiölain, vakuutustarkastusten kustantamisesta annetun lain, vakuutusvalvontavirastosta

annetun lain, kuluttajavirastosta annetun lain sekä rahanpesun estämisestä ja selvittämi-

sestä annetun lain muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 14 päivänä tammikuuta 2005.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä vakuutusedustajien rekis-

teröinnistä arvioidaan perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden nä-

kökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Yleistä, Vakuutusedustusta saa 1. lakiehdotuksen 5 §:n perusteella harjoittaa Suomessa

vain Vakuutusvalvontaviraston pitämään vakuutusedustajarekisteriin tai muussa ETA-

valtiossa pidettyyn vastaavaan rekisteriin merkitty vakuutusedustaja. Vakuutusedustaja-

rekisteriin merkitsemisen edellytyksistä on säännökset lakiehdotuksen 6 ja 7 §:ssä.

Rekisteröitymisvelvollisuudesta säätämistä on perustuslakivaliokunnan käytän-

nössä pidetty asiallisesti luvanvaraisuuteen rinnastuvana sääntelynä (esim. PeVL

56/2002 vp, s. 2/1 ja siinä mainitut lausunnot). Ehdotusta on siksi arvioitava perustus-

laissa turvatun elinkeinovapauden näkökulmasta. Jokaisella on perustuslain 18 §:n 1

momentin mukaan oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,

ammatilla tai elinkeinolla. Momentissa käytetty ilmaisu "lain mukaan" viittaa mahdol-

lisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua oikeutta lailla (HE 309/1993 vp, s. 67/11). Pe-
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rustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1 momentin mu-

kaisena pääsääntönä, mutta vakiintuneesti katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraista-

misen olevan mahdollista perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä syistä. Täl-

laisen sääntelyn tulee täyttää myös muut perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat

yleiset edellytykset (esim. PeVL 14/2004 vp, s. 2/II ja siinä mainitut lausunnot). Elin-

keinovapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoitta-

misen laajuuden ja edellytysten pitää ilmetä laista. Sääntelyn sisällön osalta valiokunta

on pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittä-

vän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on muun ohella

sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan tai tar-

koituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (PeVL 16/2003 vp, s. 2/1).

Vakuutusedustuksella tarkoitetaan lakiehdotuksessa korvausta vastaan harjoitetta-

vaa vakuutussopimusten valmistelua ja tekemistä sekä avustamista vakuutussopimusten

hoitamisessa. Edustukseen sisältyy esimerkiksi vakuutusratkaisujen erittelemistä ja ver-

tailua samoin kuin sopimustarjousten laatimista ja avustamista vakuutussopimuksen

täyttämisessä vahinkotapauksissa. Tällaisen toiminnan sääntelylle on paitsi kuluttajien ja

vakuutusedustajien palveluja käyttävien muiden asiakkaiden myös vakuutusmarkkinoilla

toimintaansa harjoittavien etujen ja oikeuksien turvaamiseen liittyvät hyväksyttävät

perusteet. Ehdotetulla lailla on tarkoitus korvata vakuutusedustuksen kaltaista toimintaa

nykyisin sääntelevä laki vakuutuksenvälittäjistä, joka niin ikään sisältää säännökset

välittäjän rekisteröitymisestä.

Rekisteröinnin edellytykset. Vakuutusvalvontaviraston on 6 ja 7 §:n säännösten perus-

teella merkittävä rekisteröintiä hakeva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö vakuutus-

edustajarekisteriin asiamieheksi tai vakuutusmekiariksi hakijan täyttäessä laissa säädet-

täviksi ehdotetut rekisteröinnin edellytykset. Viranomaisen toimivalta on näin ollen la-

kiin sidottua.

Rekisteröinnin edellytyksenä 6 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin 1 kohdan

perusteella on, että rekisteröitymistä hakeva luonnollinen henkilö on luotettava. Henki-

löä pidetään 11 §:n 2 momentin mukaan luotettavana, jos häntä ei ole tuomittu lainvoi-

man saaneella tuomiolla viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen eikä
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kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa

osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton vakuutusedustajaksi.

Henkilöä ei 11 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen perusteella kuitenkaan pidetä

luotettavana, jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa il-

meisen sopimaton vakuutusedustajaksi. Luotettavuuden arviointi voi muodostua tämän

säännöksen pohjalta kovin joustavaksi. Toisaalta säännöksessä asetetaan korkea kynnys

rekisteröimättä jättämiselle edellyttämällä henkilön arvioimista ilmeisen sopimattomak-

si. Henkilön sopimattomuutta voisi esityksen perustelujen mukaan osoittaa esimerkiksi

lainvoimaa vielä vailla oleva tuomio 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tai yli

viisi vuotta vanhalla lainvoimaisella tuomiolla määrätty vankeusrangaistus sellaisesta

rikoksesta. Näin ymmärrettynä ja sovellettuna ehdotus ei valiokunnan mielestä muodos-

tu ongelmalliseksi perustuslain 18 §:n 1 momentin näkökulmasta. Ehdotettua 11 §:ää on

kuitenkin asianmukaista täydentää maininnoilla esityksen perusteluissa tarkoitetuista

sellaisista muista tuomioista, jotka voivat osoittaa henkilön olevan ilmeisen sopimaton

vakuutusedustajaksi.

Vakuutusmeklariksi on 6 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan rekisteröitävä luon-

nollinen henkilö, jos hän ei ole työ- tai asiamiessuhteessa yhteen tai useampaan vakuu-

tuksenantajaan taikka sellaisessa sopimukseen perustuvassa tai muussa riippuvuussuh-

teessa, joka on omiaan vaikuttamaan asiakkaan etujen vastaisesti vakuutusmeklarin toi-

mintaan. Vastaava sääntely sisältyy 7 §:n 2 momentin 2 kohtaan.

Sääntelyllä pyritään varmistumaan siitä, ettei vakuutusmeklari ole asiakkaan edut

vaarantavassa riippuvuussuhteessa vakuutuksenantajaan. Lakiehdotuksessa tarkoitettu

asiamies sen sijaan harjoittaa vakuutusedustusta vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla.

Tavoitteena on, että vakuutusmeklari toimii alalla ennen kaikkea muun asiakkaansa kuin

vakuutuksenantajan etujen mukaisesti ja että asiakas voi tähän luottaa. Kuluttajan-

suojaan liittyvät tällaiset tavoitteet ovat vakuutusedustuksen kaltaisen toimialan erityis-

piirteet huomioon ottaen valiokunnan mielestä perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta

hyväksyttäviä perusteita rajoittaa mahdollisuutta rekisteröityä vakuutusmeklariksi.

Ehdotetut säännökset ovat sanonnoiltaan verraten yleispiirteisiä. Tämä on kuiten-

kin ymmärrettävää, koska sääntelyllä on tarpeen kattaa monia erilaisia yksittäistilanteita
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ja asetelmia. Sääntelyn tarkkuuden näkökulmasta on valiokunnan mielestä olennaista,

että vakuutusmeklariksi rekisteröitymisen estävässä riippuvuudessa on kysymys

meklarin suhteesta nimenomaan vakuutuksenantajaan.

Lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Rekisteristä poistaminen. Lakiehdotuksen 3 8 § :n 4 momentin säännös vakuutusedusta-

jan poistamisesta vakuutusedustajarekisteristä ei ole valtiosääntöoikeudelliselta kannalta

ongelmallinen. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta on olennaista, että rekis-

teristä poistaminen vakuutusedustajan toiminnassa ilmenneiden väärinkäytösten tai lai-

minlyöntien perusteella on mahdollista vain, jos rikkomus tai laiminlyönti on törkeä, ja

että rekisteristä poistamista tulee edeltää 38 §:n 2 momentissa tarkoitettu kehotus tai

kielto (PeVL 44/2004 vp, s. 2—3, PeVL 14/2004 vp, s. 3/1).

Vakuutusedustaja on 10 §:n 1 momentin 2 kohdan pääsäännön mukaan poistettava

rekisteristä, jos tämä ei enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Valiokunnan mielestä va-

kuutusedustajalle on yleisiin hallinto-oikeudellisiin periaatteisiin sisältyvän suhteelli-

suusvaatimuksen takia varattava ennen rekisteristä poistamista mahdollisuus korjata re-

kisteröinnin edellytyksissä havaittu, korjattavissa oleva puute. Tästä on kuitenkin asian-

mukaista lisätä maininta lakiehdotuksen 10 §:ään.

Vakuutusrneklarin palkkio. Vakuutusmeklari saa 26 §:n mukaan ottaa vastaan palkkion

vain toimeksiantajalta. Ehdotus on johdonmukainen kuluttajansuojaan liittyvän sen vaa-

timuksen kanssa, ettei vakuutusmeklari saa olla asiakkaan edut vaarantavassa riippu-

vuussuhteessa vakuutuksenantajaan. Sääntelylle on siten edellä esitetyt hyväksyttävät

perusteet.

Ehdotus tarkoittaa verraten merkittävää muutosta nykytilaan. Vakuutuksenvälittä-

jät saivat esityksen perustelujen mukaan vuonna 2003 palkkioistaan 79 % vakuutuksen-

antajilta ja 21 % toimeksiantajilta. Ehdotuksen vaikutuksia elinkeinotoiminnan talou-

dellisiin edellytyksiin ei näin ollen voi pitää aivan vähäisinä. Sääntelyn oikeasuhtaisuu-

den kannalta on toisaalta huomattava, että 49 §:n 6 momentissa on ehdotettu säädettä-

väksi yhden vuoden siirtymäajasta, jonka kuluessa vakuutusmeklari saa ottaa vastaan

palkkion myös muulta kuin toimeksiantajalta. Vaikka siirtymäaika ei ole kovin pitkä, se
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antaa valiokunnan mielestä vakuutuksenvälittäjille riittävästi aikaa sopeuttaa elinkeino-

toimintansa uuden lainsäädännön vaatimuksiin.

Valiokunta on kiinnittänyt sääntelyn kuluttajansuojaan liittyvien tavoitteiden ja

oikeasuhtaisuuden näkökulmasta huomiota siihen, että ehdotettua rajoitusta sovelletaan

silloinkin, kun toimeksiantaja ei ole kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettavassa asemassa

oleva elinkeinonharjoittaja. Talousvaliokunnan on perustuslakivaliokunnan mielestä ai-

heellista vakavasti harkita sääntelyn tarkistamista tältä osin oikeasuhtaisuuden vaati-

muksia paremmin vastaavaksi ja pyrkiä siihen, että palkkion vastaanottorajoitusta sovel-
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letaan vain sääntelyn tavoitteiden kannalta merkityksellisiin toimeksiantosuhteisiin.

Muita tilanteita varten voi olla riittävää säätää esimerkiksi vakuutusrneklarin ja toimek-

siantajan mahdollisuudesta sopia meklarin oikeudesta ottaa vastaan palkkio myös va-

kuutuksenantaj alta.

Muita seikkoja

Vastuuvakuutuksen rahamääriä voidaan 1. lakiehdotuksen 43 §:n 1 momentin nojalla

muuttaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston

julkaiseman Euroopan kuluttajahintaindeksin muutosten perusteella. Kysymys on

asetuksenantajan toimivallasta muuttaa 28 §:n 1 momentissa säädettäviksi ehdotettuja

rahamääriä ja siten lakia. Valtuus on säännöksessä sidottu riittävän tarkkaan laskentape-

rusteeseen eikä se siksi vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen (PeVL 2/2004 vp,

s. 2/II, PeVL 14/2003 vp, s. 4/1).

Tarkasti sidottuakaan lain muuttamisvaltaa ei valiokunnan aiemman kannan mu-

kaan ole asianmukaista säätää asetuksenantajalle, ellei siihen ole erityisiä ja painavia

syitä. Esimerkiksi rahamäärää koskevan lain saannoksen poikkeuksellisen usein toistuva

muutostarve voi olla sellainen. Pääsäännön mukaan lain muuttamisvallan tulee kuitenkin

säilyä lainsäätäjällä. Tämän vuoksi on aiheellista vielä harkita, onko lain muuttamista



tarkoittavan valtuuden sisällyttäminen ehdotettuun lakiin asiallisesti lainkaan tarpeen

(PeVL 2/2004 vp, s. 2—3, PeVL 14/2003 vp, s. 4/1, PeVL 62/2002 vp, s. 3/II).

Esimerkiksi vakuutussopimuslain pakottavat säännökset suojaavat lain 3 §:n 2 momentin perusteella vain
kuluttajaa sekä sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka on—huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa
laatuja laajuus sekä olosuhteet muutoin — vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä * päivänä *kuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.   Leena Harkimo /kok

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
Miapetra Kumpula /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors Ix.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


