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Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liiken
nevakuutuslakia siten, että se sopeutetaan Eu
roopan yhteisöjen (EY) neuvoston kolmanteen 
vahinkovakuutusdirektiiviin, joka on ET A-so
pimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden 
muuttamista koskevan ET A:n sekakomitean 
päätöksellä otettu osaksi ETA-sopimusta. 

Edellä mainitun ET A:n sekakomitean pää
töksen mukaan kolmatta vahinkovakuutusdi
rektiiviä ei sovelleta Suomeen. Tällä esityksellä 
toteutetaan kuitenkin liikennevakuutuksen 
osalta vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
koskevat periaatteet kotimaisten vakuutusyh
tiöiden Suomen toiminnan osalta ja näitä 
säännöksiä sovelletaan ET A:n sekakomitean 
päätökseen liitetyn EFTA-valtioiden lausuman 
mukaisesti myös Suomen ja muiden ETA
sopimukseen liittyneiden EFTA-valtioiden vä
lillä sekä Suomen ja niiden EY-valtioiden 
väiillä, jotka soveltavat Suomeen edellä maini
tun direktiivin säännöksiä. 

Kolmanteen vahinkovakuutusdirektiiviin si
sältyvän yhden toimiluvan periaatteen mukai
sesti suomalaiset liikennevakuutusyhtiöt saavat 
Suomessa myönnetyn toimiluvan perusteella 
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harjoittaa liikennevakuutustoimintaa joko si
joittautumisoikeuden tai palvelujen vapaan tar
joamisen oikeuden perusteella Euroopan talo
usalueelia lukuun ottamatta niitä valtioita, 
jotka eivät sovella Suomeen kolmatta vahinko
vakuutusdirektiiviä. Vastaavasti ne ulkomaiset 
ETA-vakuutusyhtiöt, joiden kotivaltio soveltaa 
Suomeen edellä mainittua direktiiviä, voivat 
kotivaltiassaan myönnetyn toimiluvan perus
teella harjoittaa Suomessa liikennevakuutustoi
mintaa. 

Liikennevakuutusmaksujen perusteiden ja 
vakuutusehtojen vahvistaminen poistetaan. 

Liikennevakuutuslakiin on myös lisätty eräi
tä liikennevakuutusdirektiiveihin liittyviä lain 
tulkintaa täsmentäviä säännöksiä. 

Esitys liittyy hallituksen esityksiin laiksi va
kuutusyhtiölain muuttamisesta sekä ulkomaisia 
vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön 
muuttami5(esta. 

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta teh
tyyn sopimukseen ja laki on tarkoitettu tule
maan voimaan heti sen jälkeen, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Liikennevakuutuslakia (279/59) muutettiin 
16 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla 
(361/93) vastaamaan Euroopan talousalueesta 
tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteessä 
IX mainittuja Euroopan yhteisöjen (EY) liiken
nevakuutustoimintaa koskevia direktiivejä. 
Mainituilla muutoksilla suomalainen liikenne
vakuutus ulotettiin olemaan voimassa koko 
Euroopan talousalueella. Liikennevakuutusla
kiin sisällytettiin niin sanottu paremman va
kuutusturvan periaate, jonka mukaan liikenne
vahingon johdosta suoritettava korvaus mää
rätään joko Suomen liikennevakuutuslain tai 
vahingon sattumismaan lainsäädännön mu
kaan siitä riippuen, kumpi korvausjärjestelmä 
on vahingonkärsineelle edullisempi. Liikenne
vakuutuksen harjoittamisoikeutta Suomessa 
laajennettiin siten, että toimilupa voidaan 
myöntää myös ulkomaiselle vakuutusyhtiölle. 
Toimiluvan myöntämisessä ei saa enää käyttää 
tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Vakuutus
palvelujen vapaasta tarjonnasta annetun lain 
(1488/92) perusteella ulkomainen ETA-yhtiö 
voi myydä ulkomailta käsin Suomeen ilmoituk
sen perusteella mainitun lain 6 §:ssä määritel
tyihin suurriskeihin liittyviä liikennevakuutuk
sia tai toimintaluvan perusteella massa- ja 
suurriskeihin liittyviä liikennevakuutuksia. Vii
meksi mainitussa tapauksessa on yhtiön nimet
tävä tänne korvausasiamies. Kaikkien Suomes
sa liikennevakuutustoimintaa harjoittavien va
kuutusyhtiöiden on kuuluttava liikennevakuu
tuskeskukseen, joka toimii direktiivien edellyt
tämänä kansallisena toimistona ja takuurahas
tona. Keskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut 
peritään kaikilta Suomessa liikennevakuutus
toimintaa harjoittavilta vakuutusyhtiöiltä. Nä
mä yhtiöt joutuvat myös osallistumaan korva
uksille maksettavien indeksikorotusten sekä lii
kenneturvallisuusmaksun maksamiseen. Sosiaa
li- ja terveysministeriö vahvistaa massariskejä 
koskevien liikennevakuutusten vakuutusehdot 
ja maksuperusteet 

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen 
liitteiden muuttamista koskevalla ET A:n seka
komitean päätöksellä N:o 7/94 (ns. lisäpaketti) 
ETA-sopimusta on täydennetty kolmella va
kuutusdirektiivillä, joiden aiheuttama keskeisin 
muutos merkitsee vakuutuspalvelujen sisä
markkinoiden muodostumista Euroopan talo-

usalueelle kuitenkin siten raJoltettuna, että 
muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta 
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamisesta sekä direktii
vien 73/239/ETY ja 88/357 /ETY muuttamisesta 
annettua neuvoston direktiiviä (92/49/ETY), 
niin sanottu kolmas vahinkovakuutusdirektiivi, 
ei sovelleta Suomeen. Vahinkovakuutuksen si
sämarkkinoiden ulottuvuus jää riippumaan 
Suomen ja muiden ETA-valtioiden kesken erik
seen toteutettavasta järjestelystä. Sekakomitean 
päätöksen haittavaikutusten vähentämiseksi 
EFTA-valtiot hyväksyivät lausuman siitä, että 
niiden tarkoituksena on keskenään tehdä jär
jestelyt, jotka merkitsevät sisämarkkinoiden 
muodostumista Suomen ja muiden EFTA
valtioiden kesken myös vahinkovakuutuksessa. 
Suomi pyrkii myös vastavuoroisesti kunkin 
EU:n jäsenvaltion kanssa samaan järjestelyyn. 
Suomen vakuutuslainsäädäntöä on jo tässä 
vaiheessa päätetty ehdottaa muutettavaksi si
ten, että kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin säännökset saatetaan voimaan kotimaisten 
vakuutusyhtiöiden Suomen toiminnan osalta ja 
että näitä säännöksiä sovelletaan myös Suomen 
ja muiden ETA-sopimukseen liittyneiden 
EFTA-valtioiden välillä sekä Suomen ja niiden 
EU:n jäsenvaltioiden välillä, jotka soveltavat 
Suomeen kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin säännöksiä. 

Nyt annettavana esityksellä liikennevakuu
tuslaki sopeutetaan kolmanteen vahinkovakuu
tusdirektiiviin. Mainittu direktiivi toteuttaa va
hinkovakuutuksen osalta vakuutuspalvelujen 
sisämarkkinoiden muodostumisen ETA-alueel
le. Vakuutusyritys saa siten kotimaassaan 
myönnetyn toimiluvan perusteella harjoittaa 
vakuutusliikettä koko talousalueella joko pe
rustamalla johonkin jäsenvaltioon sivukontto
rin tai tarjoamalla jossakin jäsenvaltiossa riskin 
suuruudesta riippumatta vahinkovakuutuksia 
ulkomaisesta toimipaikasta käsin. Vakuutusyri
tyksen talouden valvonnasta vastaa ainoastaan 
yrityksen kotivaltion valvontaviranomainen. 
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot eivät saa pää
sääntöisesti antaa säännöksiä, joissa vaaditaan 
vakuutusmaksujen ja vakuutusehtojen ennalta 
hyväksymistä tai järjestelmällistä tiedoksianta
mista. Poikkeuksen muodostavat pakolliset va
kuutukset, joiden osalta voidaan vaatia, että 
niitä koskevat yleiset ja erityiset vakuutusehdot 
annetaan ennen ehtojen käyttöönottoa tiedoksi 
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toimivaltaiselle viranomaiselle. Maksunkoro
tusten osalta ennalta hyväksyminen tai tiedok
siantamisen vaatiminen on sallittua vain osana 
yleistä hintavalvontajärjestelmää. 

1 §. Liikennevakuutuslain 1 §:ään lisättiin 
vuonna 1993 muun muassa ensimmäisen liiken
nevakuutusdirektiivin 3 artiklan säännös siitä, 
että suomalainen liikennevakuutus on tietyin 
edellytyksin voimassa läpikuljettavalla alueella 
kuljettaessa ETA-valtiosta toiseen. Tällöin 
säännökseen ei kuitenkaan sisällytetty maini
tussa artiklassa olevaa säännöstä vahingon 
korvaamisesta silloin, kun vahinko sattuu sel
laisella alueella, josta minkään jäsenvaltion 
kansallinen toimisto ei ole vastuussa. Vahinko 
korvataan tällaisissa tapauksissa sen jäsenval
tion lain mukaan, jossa ajoneuvolla on pysyvä 
kotipaikka. Pykälän 3 momenttiin on tehty tätä 
koskeva täydennys. 

Edellä 3 momentin yhteydessä selostetusta 
syystä pykälään lisätään uusi 5 momentti, jossa 
määritellään ensimmäisen lii~ennevakuutusdi
rektiivin 1 artiklan mukaisesti ajoneuvon pysy
vä kotipaikka. 

15 §. Pykälän 1 momentin viittaus 19 a §:ään 
poistetaan, koska muutettuun 19 §:ään sisälty
vät kaikki ne tapaukset, joissa liikennevakuu
tustoimintaa voidaan Suomessa harjoittaa. 

15 a §. Liikennevakuutuslakia täsmennetään 
kolmannen liikennevakuutusdirektiivin 2 artik
lan säännöksellä siitä, että liikennevakuutuslain 
mukainen liikennevakuutus on yhdellä vakuu
tusmaksulla voimassa koko Euroopan talous
alueella. 

16 §. Pykälässä säädetään hyvikkeen perimi
sestä niissä tapauksissa, jolloin liikennevakuu
tuksen ottaminen on laiminlyöty tai ajoneuvoa 
on käytetty liikenteeseen ilmoitettuna seisonta
aikana. Ensiksi mainitun hyvikkeen perii liiken
nevakuutuskeskus. Hyvikkeen laskeminen on 
perustunut sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamiin liikennevakuutusmaksuihin. Kun va
kuutusmaksuja ei enää ehdotuksen 18 §:n mu
kaan vahvisteta, ehdotetaan pykälän 1 momen
tissa, että hyvike määrätään niin sanotun kes
kimääräisen vakuutusmaksun perusteella. Mi
nisteriö antaa tarkemmat määräykset siitä, 
miten keskimääräinen vakuutusmaksu laske
taan. 

17 §. Voimassa olevan lain 17 §:n 4 momen
tissa säädetään niiden ulkomaisten ET A-va
kuutusyhtiöiden, jotka palvelujen vapaasta tar
jonnasta annetun lain perusteella ulkomaisesta 
toimipaikasta käsin harjoittavat Suomessa lii-

kennevakuutusta, velvollisuudesta kuulua lii
kennevakuutuskeskukseen ja niiden osallistu
misesta keskuksen menoihin ja tuloihin. Kun 
tätä esitystä annettaessa ei vielä ole valmiina 
ulkomaisia vakuutusyhtiöitä koskevan lainsää
dännön muuttamista koskevaa hallituksen esi
tystä, jossa nykyiset laki ulkomaisten vakuu
tusyhtiöiden toiminnasta Suomessa (635/89) ja 
laki vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 
jäävät koskemaan vain niistä valtioista olevia 
vakuutusyhtiöitä, jotka eivät sovella Suomeen 
kolmatta vahinkovakuutusdirektiivä ja muiden 
ulkomaisten yhtiöiden osalta säädetään uusi 
laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä, on 4 mo
mentti muotoiltu uudelleen siten, että siitä on 
poistettu nimenomainen viittaus palvelujen va
paata tarjontaa koskevaan lakiin. Sisällöllisesti 
pykälä ei ole muuttunut. 

18 §. Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
9 artiklan mukaan vakuutusyhtiön talouden 
valvonta on yksinomaan yhtiön kotimaan val
vontaviranomaisen vastuulla. Talouden valvon
ta sisältää vakuutusyhtiön koko liikkeen vaka
varaisuuden, vastuuvelan laskennan ja sen kat
tamisen valvonnan. Vakuutusmaksuja ei artik
lassa mainita, joten niiden osalta on katsottu 
mahdolliseksi antaa toimintamaassa määräyk
siä. Direktiivin 28 artiklan mukaan vakuutuk
senottajaa ei saa estää ottamasta vakuutusta 
ETA-alueella asianmukaisesti toimiluvan saa
neesta yhtiöstä, jos sopimus ei ole ristiriidassa 
riskin sijaintimaan yleistä etua koskevien mää
räysten kanssa. Yleisen edun voidaan katsoa 
sisältävän liikennevakuutuksen pakollisuudesta 
johtuen tietyt määräykset maksujen määräämi
sestä. 

Lisäksi direktiivin 29 ja 39 artikloissa sääde
tään, etteivät jäsenvaltiot saa antaa säännöksiä, 
joissa vaaditaan niiden yleisten ja erityisten 
vakuutusehtojen sekä lomakkeiden ja muiden 
painettujen asiakirjojen ennalta hyväksymistä 
tai järjestelmällistä tiedoksi antamista, joita 
vakuutusyritys aikoo käyttää vakuutuksenotta
jien kanssa asioidessaan. Sen sijaan artiklat 
eivät kiellä ehtoja ja maksuja koskevien mää
räysten antamista. Jäsenvaltiot voivat vain vaa
tia ehtojen ja muiden asiakirjojen ilmoittamista 
satunnaisesti sen toteamiseksi, että ne noudat
tavat vakuutussopimuksia koskevia kansallisia 
säännöksiä. Maksunkorotusten ennalta hyväk
syminen ja tiedoksiantaminen on sallittua vain 
osana yleistä hintavalvontajärjestelmää. Direk
tiivin 30 artiklan mukaan pakollisen vakuutuk
sen osalta jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia 
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yleisten ja enty1sten vakuutusehtojen tiedok
siantamista ennen niiden käyttöönottoa toimi
valtaiselle viranomaiselle. 

Edellä selostettujen direktiivisäännösten mu
kaisesti esitetään liikennevakuutuslain 18 §:ää 
muutettavaksi siten, että voimassa olevan lain 
massariskejä koskeva vakuutusehtojen vahvis
tamismenettely poistetaan. Pykälän 1 momen
tin mukaan liikennevakuutuksen yleiset ja eri
tyiset vakuutusehdot on riskin suuruudesta 
riippumatta kuukautta ennen niiden käyttöön
ottoa kirjallisesti annettava tiedoksi sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Pykälästä on myös poistettu massariskejä 
koskevien vakuutusten maksuperusteiden vah
vistamista koskeva säännös. Pykälän 2 momen
tin mukaan ministeriö voi kuitenkin vaatia 
vakuutusyhtiöltä selvityksen niistä vakuutus
maksujen perusteista, lomakkeista sekä muista 
asiakirjoista, joita yhtiö käyttää asioidessaan 
vakuutuksenottajien kanssa. Näin ministeriö 
voi valvoa, että mainitut seikat täyttävät niille 
laissa asetetut vaatimukset. 

Liikennevakuutusmaksut ovat maksujen 
vahvistamismenettelyn poistamisen jälkeen pe
riaatteessa yhtiön itsensä määrättävissä. Kun 
kuitenkin on kysymys pakollisesta vakuutuk
sesta, säädetään ehdotuksen 3 momentissa, että 
maksujen on oltava laskettu siten, että ne 
turvaavat vakuutettujen edut. Maksujen on 
nykyisen lain tavoin oltava kohtuullisessa suh
teessa vakuutuksesta aiheutuviin kustannuk
siin. Maksujen on myös yleensä oltava suurem
mat niistä vakuutuksista, joista on jouduttu 
maksamaan korvauksia kuin niistä, joista kor
vauksia ei ole maksettu. 

Voimassa olevan 18 §:n 3 momentin mukaan 
ministeriö on voinut antaa määräyksiä vakuu
tusmaksujen laskennassa noudatettavasta riski
en luokittelusta, bonusten määräytymisestä se
kä vakuutusteknisen vastuuvelan laskemisesta, 
kattamisesta ja katteen sijoittamisesta. Kun 
vastuuvelan laskemista sekä katetta ja katteen 
sijoittamista koskevat yksityiskohtaiset sään
nökset sisältyvät niihin muutoksiin, jotka va
kuutusyhtiölakiin ja ulkomaisia vakuutusyhti
öitä koskeviin lakeihin on tarkoitus tehdä 
kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin ja hen
kivakuutuksen ensivakuutusliikettä koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta sekä direktiivien 
79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta 
(92/96/ETY), niin sanotun kolmannen henkiva
kuutusdirektiivin johdosta, ei liikennevakuutus-

laissa ole tarpeen säätää mainituista seikoista 
erikseen. Näitä seikkoja koskeva maininta on 
poistettu pykälän 4 momentista. Jotta lakisää
teistä liikennevakuutusjärjestelmää voidaan 
edelleen valvoa niin, ettei järjestelmä kehity 
vakuutuksenottajille kohtuuttomaksi, on mo
mentissa säilytetty ministeriön oikeus antaa 
vakuutusyhtiöille sellaisia riskien luokittelua 
koskevia määräyksiä, joilla yhtiön tulee tilas
toida vakuutukset ja vahingot. Ministeriö voi 
antaa määräyksiä myös vahingottomien vuosi
en perusteella annettavista alennuksista ja va
hinkojen perusteella tapahtuvista korotuksista. 

Pykälän 5 momentin mukaan ministeriö voi 
edelleenkin vaatia vakuutusyhtiöitä tekemään 
pykälässä säädettyjen tehtävien edellyttämiä 
tutkimuksia ja selvityksiä. 

18 a §. Pykälään lisätyn uuden 2 momentin 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa 
liikennevakuutusyhtiöille vahinkojen tilastoin
tia koskevia määräyksiä myös liikenneturvalli
suustyössä tarvittavien vahinkotilastojen laati
mista varten. 

19 §. Vakuutuspalvelujen sisäma.rkkinoiden 
muodostuminen merkitsee sitä, että vakuutus
yritys saa kotimaassaan myönnetyn toimiluvan 
perusteella harjoittaa vakuutusliikettä koko 
Euroopan talousalueella joko sijoittautumisoi
keuden tai palvelujen vapaan tarjoamisen oi
keuden perusteella. Ulkomaisilta ETA-yhtiöiltä 
ei siten voida enää Suomessa harjoitettavan 
toiminnan osalta vaatia erillistä toimilupaa. 
Vakuutustoiminnan harjoittaminen toisessa jä
senvaltiossa edellyttää kolmannen vahinkova
kuutusdirektiivin 32 ja 34 artiklan mukaan 
ainostaan tiettyjen ilmoitusten tekemistä yhtiön 
kotivaltion valvontaviranomaiselle. Liikenne
vakuutuslain 19 §:ää muutetaan ehdotuksessa 
direktiivin mukaiseksi. Edellä 17 §:n yhteydessä 
selostetusta syystä pykälä on muotoiltu niin, 
että ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osalta on 
poistettu niitä koskevat lakiviittaukset 

Pykälän 1 momentissa säädetään kotimaisten 
vakuutusyhtiöiden oikeudesta harjoittaa Suo
messa liikennevakuutusta. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädetään 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden oikeudesta har
joittaa Suomessa liikennevakuutustoimintaa. 
Niillä ulkomaisilla yhtiöillä, joiden kotivaltio 
soveltaa Suomeen kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin säännöksiä, on oikeus harjoittaa 
täällä liikennevakuutustoimintaa sekä sijoittau
tumisoikeuden että palvelujen vapaan tarjoami
sen oikeuden perusteella. 
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Voimassa olevan lain tavoin rajoitettu liiken
nevakuutuksen harjoittamisoikeus säilyy niiden 
ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden osalta, 
joiden kotivaltio ei sovella Suomeen kolmatta 
vahinkovakuutusdirektiiviä. Näiden yhtiöiden 
oikeus harjoittaa liikennevakuutusta Suomessa 
edellyttää inassariskeissä toimi- tai toimintalu
paa ja suurriskeissä ilmoitusta sosiaali- ja 
terveysministeriölle. 

Vastaavasti ne ulkomaiset vakuutusyhtiöt, 
joiden kotipaikka sijaitsee Euroopan talous
alueen ulkopuolella, tarvitsevat edelleen Suo
messa annetun toimiluvan voidakseen harjoit
taa täällä liikennevakuutusta. 

19 a §. Pykälässä säädetään niiden ulkomais
ten vakuutusyhtiöiden, jotka Suomessa harjoit
tavat liikennevakuutusta ulkomaisesta toimi
paikasta käsin, velvollisuudesta asettaa Suo
meen korvausasiamies. Edellä 17 §:n yhteydessä 
selostetusta syystä pykälän 1 momentti on 
muotoiltu uudestaan niin, että siitä on poistettu 
viittaus vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
koskevaan lakiin.. · 

24 §: Kun asetuksen antaminen hallitusmuo. 
don 21 §:ään ehdotetun muutoksen mukaan 
edellyttää erillistä laissa olevaa valtuutusta, 
ehdotetaan liikennevakuutuslakiin lisättäväksi 
tällainen nykyisestä laista puuttuva valtuutus. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksessä ei ehdoteta uusia viranomalSla 
eikä toimielimiä. Yhden toimiluvan ja kotival
tion valvonnan periaate sekä liikennevakuutus
maksujen vahvistamismenettelyn poistuminen 
lisäävät kuitenkin Suomen valvontaviranomai
sen, sosiaali- ja terveysministeriön, tarvetta 
yhteydenpitoon muiden ETA-valtioiden val
vontaviranomaisten kanssa. Valvonnan paino
pisteen siirtyminen etukäteisvalvonnasta jälki
käteen tapahtuvaksi tarkastustoiminnaksi lisää 

myös ministeriön tarkastushenkilökunnan tar
vetta. Tämä ei kuitenkaan aiheuta valtiolle 
lisäkustannuksia, koska vakuutustarkastukses
ta valtiolle aiheutuvat kustannukset peritään 
vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun 
lain perusteella (479/44) vakuutuslaitoksilta va
kuutustarkastusmaksuna. Vakuutusten ja kor
vausten hoitoon liittyvän kansainvälisen yhteis
työn hoitaa liikennevakuutuskeskus. Keskuk
sen kustannukset peritään pääosin liikenneva
kuutusmaksujen kautta, joten ne eivät aiheuta 
valtiolle lisäkustannuksia. 

Siitä, miten esitys vaikuttaa liikennevakuu
tusmaksuihin saliiessaan ulkomaisten vakuu
tusyhtiöiden harjoittaman liikennevakuutustoi
minnan Suomessa, ei ole mahdollista arvioida. 

3. Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä yhteistyössä liikenneva
kuutuskeskuksen kanssa. Esityksen valmiste
lussa on otettu huomioon hallituksen esitykset 
Eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muutta
misesta sekä ulkomaisia vakuutusyhtiöitä kos
kevan lainsäädännön muuttamisesta. 

Esityksestä pyydettiin lausunnot oikeusmi
nisteriöltä, liikennevakuutuskeskukselta, Ku
luttajien Vakuutustoimistolta sekä Suomen Va
kuutusyhtiöiden Keskusliitolta. Lausuntojen 
perusteella esitykseen on tehty eräitä tarken
nuksia. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
liikennevakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 p~ivänä kesäkuuta 1~59 annetun liikennevakuutuslain (279/59) 1 §:n 3 momentti, 

15 §:n : .mome!lttl, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 4 momentti, 18 §, 19 §ja 19 a §:n 1 momentti, 
sellaisma kmn ne ovat 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (361/93) sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, lakiin uusi 

15 a §, 18 a.§:ään uusi ~ ~omentti ja. lakiin uusi 24 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 § osittain 
muutettuna Ja 18 a § mamltussa 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa, seuraavasti: 

1 § 

Tämän lain mukaan korvataan myös Suo
messa liikennevakuutettavan moottoriajoneu
von liikenteeseen käyttämisestä muualla Eu
roopan talousalueella aiheutunut liikenneva
hinko, jollei vahingon tapahtumamaassa voi
massa oleva liikennevahingon korvaamista kos
keva lainsäädäntö edellytä tätä parempaa va
kuutusturvaa. Vastaavasti korvataan myös 
sellainen· liikennevahinko, joka on sattunut 
läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla 
Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta toiseen 
jäsenvaltioon. Jos mikään kansallinen toimisto 
ei ole vastuussa läpikuljettavasta alueesta, lii
kennevahinko korvataan sen jäsenvaltion voi
massa olevan liikennevahingon korvaamista 
koskevan lainsäädännön mukaan, jonka alueel
la ajoneuvolla on pysyvä kotipaikka. 

Ajoneuvon pysyvällä kotipaikalla tarkoite
taan tässä laissa sen valtion aluetta, jossa 
ajoneuvo on rekisteröity tai jos rekisteröintiä ei 
vaadita tietyntyyppiselle ajoneuvolle, mutta 
jossa ajoneuvolla on vakuutuskilpi tai rekiste
rikilpeä vastaava tunnistemerkki, sen valtion 
aluetta, jossa vakuutuskilpi tai tunnistemerkki 
on annettu taikka jos tietyntyyppisiltä ajoneu
v?ilta ei vaadita rekisterikilpeä, vakuutuskilpeä 
e~kä tunnistemerkkiä, sen valtion aluetta, jossa 
aJoneuvon haltijalla on pysyvä asuinpaikka. 

15 § 
Liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa 

varten on ajoneuvon omistajalla, ei kuitenkaan 
valtiolla, oltava liikennevakuutus 19 §:ssä tar
koitetussa vakuutusyhtiössä. 

15 a § 
Tämän lain mukaan myönnetty liikenneva-

kuutus on voimassa yhden vakuutusmaksun 
perusteella kaikissa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvissa valtioissa. 

16 § 
Moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole 

oll~t liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, 
vaikka hänellä olisi se pitänyt olla, on velvol
linen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan lii
kennevakuutuskeskukselle sen kussakin ta
pauksessa erikseen määräämän enintään nelin
kertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vas
taavan hyvikkeen tai, jos liikennevahinko on 
sattunut, enintään kymmenkertaista keskimää
räistä vakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
määräykset keskimääräisen vakuutusmaksun 
määräytymisestä. Omistajan on vastaavasti 
suoritettava liikennevakuutusyhtiölle sen mää
räämä hyvike, jos ajoneuvoa on yhtiölle etukä
teen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti 
käytetty liikenteessä sinä aikana, jona ajoneuvo 
on ilmoitettu pidettävän poissa liikenteestä. 
Hyvike määrätään koko ilmoitetulta seisonta
ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta 
johdu. Edellä tässä pykälässä tarkoitettu hyvi
ke on täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomio
ta tai päätöstä. 

17 § 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään vakuutus
yhtiön kuulumisesta liikennevakuutuskeskuk
seen ja osallistumisesta keskuksen menoihin ja 
tuloihin, sovelletaan vastaavasti sellaiseen ulko
maiseen vakuutusyhtiöön, jonka kotipaikka on 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö) ja joka ulko
maisesta toimipaikasta käsin harjoittaa Suo
messa liikennevakuutusta. 
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18 § 
Liikennevakuutuksen yleiset ja enty1set va

kuutusehdot on vakuutusyhtiön kirjallisesti 
kuukautta ennen niiden käyttöönottoa annet
tava tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle. 
Ministeriön tehtävänä on valvoa, että ehdot 
ovat liikennevakuutuslain mukaiset. 

Ministeriö voi tarvittaessa vaatia, että va
kuutusyhtiö toimittaa ministeriölle selvityksen 
niistä vakuutusmaksujen perusteista, lomak
keista sekä muista asiakirjoista, joita yhtiö 
käyttää asioidessaan vakuutuksenottajien kans
sa. 

Liikennevakuutusmaksut on laskettava sil
mällä pitäen vakuutettujen etujen turvaavuutta 
kuitenkin siten, että vakuutusmaksujen on ol
tava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista ai
heutuviin kustannuksiin ja että vakuutusmak
sut yleensä ovat suuremmat niistä vakuutuksis
ta, joista on jouduttu suorittamaan korvausta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa mää
räyksiä vakuutusten ja vahinkojen tilastoinuin 
perusteena olevasta riskien luokittelusta sekä 
vahingottomien vuosien perusteella annettavien 
vakuutusmaksujen alennusten ja vahinkojen 
perusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen ko
rotusten määräämisestä. 

Vakuutusyhtiöiden on ministeriön määrää
mällä tavalla teetettävä tässä pykälässä säädet
ty~en tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskel
mia. 

18 a § 

Ministeriö voi antaa määräyksiä liikennetur
vallisuuden edistämiseksi tarvittavien vahinko
tietojen kerääruisestä ja tilastoinnista. 

19 § 
Liikennevakuutuksen voi myöntää ainoas-

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1994 

taan sellainen vakuutusyhtiölaissa (1 062/79) 
tarkoitettu vakuutusyhtiö, joka on saanut oi
keuden harjoittaa tällaista vakuutusliikettä 
Suomessa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti sellaiseen ulkomaiseen vakuutusyh
tiöön, jolla on Suomessa edustusto tai joka 
harjoittaa täällä vakuutuspalvelujen vapaata 
tarjontaa niin kuin siitä erikseen säädetään. 

19 a § 
Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo 

harjoittaa Suomessa liikennevakuutusta palve
lujen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella 
ulkomaisesta toimipaikasta käsin, yhtiön on 
sen lisäksi, mitä sanotusta toiminnasta erikseen 
säädetään, nimettävä tänne edustaja (korvaus
asiamies) huolehtimaan korvausvaatimusten 
käsittelyn ja korvausten maksamisen asianmu
kaisesta järjestämisestä. Korvausasiamies on 
valtuutettava edustamaan yhtiötä asioissa, jot
ka koskevat liikennevahinkojen korvaamista ja 
liikennevakuutuksen voimassaoloa. 

24 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Tämä laki ei koske ennen lain voimaantuloa 
sattuneen liikennevahingon korvaamista. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AFlTISAARI 

Ministeri Sirpa Pietikäinen 



8 1994 vp - HE 316 

Liite 

Laki 
liikennevakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) 1 §:n 3 momentti, 

15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 4 momentti, 18 §, 19 § ja 19 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (361/93) sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, lakiin uusi 

15 a §, 18 a §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 24 §, sellaisena kuin niistä ovat 1 § osittain 
muutettuna ja 18 a § maihitussa 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämän lain mukaan korvataan myös Suo
messa liikennevakuutettavan moottoriajoneu
von liikenteeseen käyttämisestä muualla Eu
roopan talousalueella aiheutunut liikenneva
hinko, jollei vahingon tapahtumamaassa voi
massa oleva liikennevahingon korvaamista kos
keva lainsäädäntö edellytä tätä parempaa va
kuutusturvaa. Vastaavasti korvataan myös 
sellainen liikennevahinko, joka on sattunut 
läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla 
Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta toiseen 
jäsenvaltioon. 

15 § 
Liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa 

varten tulee ajoneuvon omistajalla, ei kuiten
kaan valtiolla, olla liikennevakuutus 19 tai 

§ 

Ehdotus 

Tämän lain mukaan korvataan myös Suo
messa liikennevakuutettavan moottoriajoneu
von liikenteeseen käyttämisestä muualla Eu
roopan talousalueella aiheutunut liikenneva
hinko, jollei vahingon tapahtumamaassa voi
massa oleva liikennevahingon korvaamista kos
keva lainsäädäntö edellytä tätä parempaa va
kuutusturvaa. Vastaavasti korvataan myös 
sellainen liikennevahinko, joka on sattunut 
läpikuljettavalla alueella välittömällä matkalla 
Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta toiseen 
jäsenvaltioon. Jos mikään kansallinen toimisto 
ei ole vastuussa läpikuljettavasta alueesta, liiken
nevahinko korvataan sen jäsenvaltion voimassa 
olevan liikennef.Jahingon korvaamista koskevan 
lainsäädännön mukaan, jonka alueella ajoneuvol
ta on pysyvä kotipaikka. 

Ajoneuvon pysyvällä kotipaikalla tarkoitetaan 
tässä laissa sen valtion aluetta, jossa ajoneuvo on 
rekisteröity tai jos rekisteröintiä ei vaadita 
tietyntyyppiselle ajoneuvolle, mutta jossa ajoneu
volta on vakuutuskilpi tai rekisterikilpeä vastaa
va tunnistemerkki, sen valtion aluetta, jossa 
vakuutuskilpi tai tunnistemerkki on annettu taik
ka jos tietyntyyppisiltä ajoneuvoilta ei vaadita 
rekisterikilpeä, vakuutuskilpeä eikä tunniste
merkkiä, sen valtion aluetta, jossa ajoneuvon 
haltijalla on pysyvä asuinpaikka. 

15 § 
Liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa 

varten on ajoneuvon omistajalla, ei kuitenkaan 
valtiolla, oltava liikennevakuutus 19 §:ssä tar-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 a §:ssä tarkoitetussa vakuutusyhtiössä, jolla koitetussa vakuutusyhtiössä. 
on oikeus tällaisen vakuutusliikkeen harjoittami-
seen Suomessa. 

16 § 
Moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole 

ollut liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, 
vaikka hänellä olisi pitänyt se olla, on velvol
linen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan lii
kennevakuutuskeskukselle sen kussakin ta
pauksessa erikseen määräämän enintään nelin
kertaista tai, jos liikennevahinko on sattunut, 
enintään kymmenkertaista vakuutusmaksua 
vastaavan hyvikkeen. Omistajan on vastaavasti 
suoritettava liikennevakuutusyhtiölle sen mää
räämä hyvike, jos ajoneuvoa on yhtiölle etukä
teen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti 
käytetty liikenteessä sinä aikana, jona ajoneuvo 
on ilmoitettu pidettävän poissa liikenteestä. 
Hyvike määrätään koko ilmoitetulta seisonta
ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta 
johdu. Edellä tässä pykälässä tarkoitettu hyvi
ne on täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomio
ta tai päätöstä. 

15 a § 
Tämän lain mukaan myönnetty liikennevakuu

tus on voimassa yhden vakuutusmaksun perus
teella kaikissa Euroopan talousalueeseen kuulu
vissa valtioissa. 

16 § 
Moottoriajoneuvon omistaja, jolla ei ole 

ollut liikennevakuutusta ajoneuvoa varten, 
vaikka hänellä olisi se pitänyt olla, on velvol
linen laiminlyöntinsä ajalta suorittamaan lii
kennevakuutuskeskukselle sen kussakin ta
pauksessa erikseen määräämän enintään nelin
kertaista keskimääräistä vakuutusmaksua vas
taavan hyvikkeen tai, jos liikennevahinko on 
sattunut, enintään kymmenkertaista keskimää
räistä vakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat 
määräykset keskimääräisen vakuutusmaksun 
määräytymisestä. Omistajan on vastaavasti 
suoritettava liikennevakuutusyhtiölle sen mää
räämä hyvike, jos ajoneuvoa on yhtiölle etukä
teen tehdyn kirjallisen ilmoituksen vastaisesti 
käytetty liikenteessä sinä aikana, jona ajoneuvo 
on ilmoitettu pidettävän poissa liikenteestä. 
Hyvike määrätään koko ilmoitetulta seisonta
ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta 
johdu. Edellä tässä pykälässä tarkoitettu hyvi
ke on täytäntöönpanokelpoinen ilman tuomio
ta tai päätöstä. 

17 § 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään vakuutus
yhtiön kuulumisesta liikennevakuutuskeskuk
seen ja osallistumisesta keskuksen menoihin ja 
tuloihin, sovelletaan vastaavasti vakuutuspalve
lujen vapaasta tarjonnasta annetussa laissa 
(1488/92) tarkoitettuun ulkomaiseen ETA -va
kuutusyhtiöön, joka ulkomaisesta toimipaikas
ta käsin harjoittaa Suomessa liikennevakuutus
ta. 

18 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa lii

kennevakuutuskeskuksen hakemuksesta liiken-

2 341418Q 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään vakuutus
yhtiön kuulumisesta liikennevakuutuskeskuk
seen ja osallistumisesta keskuksen menoihin ja 
tuloihin, sovelletaan vastaavasti sellaiseen ulko
maiseen vakuutusyhtiöön, jonka kotipaikka on 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
(ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö) ja joka ulko
maisesta toimipaikasta käsin harjoittaa Suo
messa liikennevakuutusta. 

18 § 
Liikennevakuutuksen yleiset ja erityiset va

kuutusehdot on vakuutusyhtiön kirjallisesti kuu-
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Voimassa oleva laki 

nevakuutuksessa noudatettavat vakuutusehdot 
Lisäksi ministeriö vahvistaa vakuutusyhtiön 
hakemuksesta vakuutusmaksujen perusteet si
ten, että vakuutusmaksut vastuuvelan korko
tuotolla lisättynä riittävät vakuutusyhtiön toi
minnasta aiheutuviin menoihin ja ministeriön 
määräämässä laajuudessa yhtiön vastuukyvyn 
ylläpitämiseen sekä että mahdollinen ylitys tai 
alitus seuraavina vuosina tasoittuu. 

Mitä 1 momentissa säädetään vakuutusehtojen 
ja maksuperusteiden vahvistamisesta, ei sovelleta 
vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetun 
lain 6 §:ssä tarkoitettuja suuria riskejä koskeviin 
liikennevakuutuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
essa määräyksiä vakuutusmaksujen laskennas
sa noudatettavasta riskien luokittelusta, vahin
gotlomien vuosien perusteella annettavien va
kuutusmaksujen alennusten ja vahinkojen pe
rusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen koro
tusten määräämisestä sekä vakuutusteknisen 
vastuuvelan laskemisesta, kattamisesta ja kat
teen sijoittamisesta. Vakuutusmaksujen lasken
nassa on lisäksi otettava huomioon, että va
kuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa va
kuutuksista suoritettaviin kustannuksiin. 

Vakuutusyhtiöiden tulee ministeriön määrää
mällä tavalla teettää tässä pykälässä säädetty
jen tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskel
mia. 

Ehdotus 

kautta ennen niiden käyttöönottoa annettava 
tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Minis
teriön tehtävänä on valvoa, että ehdot ovat 
liikennevakuutuslain mukaiset. 

Ministeriö voi tarvittaessa vaatia, että vakuu
tusyhtiö toimittaa ministeriölle selvityksen niistä 
vakuutusmaksujen perusteista, lomakkeista sekä 
muista asiakirjoista, joita yhtiö käyttää asioides
saan vakuutuksenottajien kanssa. 

Liikennevakuutusmaksut on laskettava silmäl
lä pitäen vakuutettujen etujen turvaavuutta kui
tenkin siten, että vakuutusmaksujen on oltava 
kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutu
viin kustannuksiin ja että vakuutusmaksut yleen
sä ovat suuremmat niistä vakuutuksista, joista on 
jouduttu suorittamaan korvausta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa mää
räyksiä vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin 
perusteena olevasta riskien luokittelusta sekä 
vahingottomien vuosien perusteella annettavien 
vakuutusmaksujen alennusten ja vahinkojen 
perusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen ko
rotusten määräämisestä. 

Vakuutusyhtiöiden on ministeriön maaraa
mällä tavalla teetettävä tässä pykälässä säädet
ty~en tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskel
mia. 

18 a § 

19 § 
Liikennevakuutusta voi harjoittaa, jollei 

muualla laissa toisin säädetä, ainoastaan sellai-

Ministeriö voi antaa määräyksiä liikennetur
vallisuuden edistämiseksi tarvittavien vahinkotie
tojen keräämisestä ja tilastoinnista. 

19 § 
Liikennevakuutuksen voi myöntää ainoastaan 

sellainen vakuutusyhtiölaissa (1062/79) tarkoi-
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Voimassa oleva laki 

nen vakuutusyhtiölaissa (1 062/79) tai ulkomais
ten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 
annetussa laissa (635/89) tarkoitettu vakuutus
yhtiö, jolla on siihen toimilupa. 

19 a § 
Jos vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta 

annetussa laissa tarkoitettu ulkomainen ETA
vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa Suomessa lii
kennevakuutusta ulkomaisesta toimipaikasta 
käsin, yhtiön on sen lisäksi, mitä sanotussa 
laissa säädetään, nimettävä tänne edustaja 
(korvausasiamies) huolehtimaan korvausvaati
musten käsittelyn ja korvausten maksamisen 
asianmukaisesta järjestämisestä. Korvausasia
mies on valtuutettava edustamaan yhtiötä asi
oissa, jotka koskevat liikennevahinkojen kor
vaamista ja liikennevakuutusten voimassaoloa. 

Ehdotus 

tettu vakuutusyhtiö, joka on saanut oikeuden 
harjoittaa tällaista vakuutusliikettä Suomessa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti sellaiseen ulkomaiseen vakuutusyh
tiöön, jolla on Suomessa edustusto tai joka 
harjoittaa täällä vakuutuspalvelujen vapaata tar
jontaa niin kuin siitä erikseen säädetään. 

19 a § 
Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo 

harjoittaa Suomessa liikennevakuutusta palve
lujen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella 
ulkomaisesta toimipaikasta käsin, yhtiön on 
sen lisäksi, mitä sanotusta toiminnasta erikseen 
säädetään, nimettävä tänne edustaja (korvaus
asiamies) huolehtimaan korvausvaatimusten 
käsittelyn ja korvausten maksamisen asianmu
kaisesta järjestämisestä. Korvausasiamies on 
valtuutettava edustamaan yhtiötä asioissa, jot
ka koskevat liikennevahinkojen korvaamista ja 
liikennevakuutuksen voimassaoloa. 

24 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tämä laki ei koske ennen lain voimaantuloa 
sattuneen liikennevahingon korvaamista. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 




