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Esityksessä ehdotetaan liikennevakuutusla-
kia, vakuutusyhtiölakia ja lakia ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä muutettaviksi siten, että 
kyseiset lait sopeutetaan neljänteen liikenne-
vakuutusdirektiiviin. Ehdotuksen mukaan 
suomalaisen vakuutusyhtiön, joka harjoittaa 
liikennevakuutustoimintaa Suomessa tai 
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa (ETA-valtiossa), sekä liikenne-
vakuutustoimintaa Suomessa harjoittavan 
kolmannen maan vakuutusyhtiön, on nimet-
tävä jokaiseen muuhun ETA-valtioon korva-
usedustaja. Hänen tehtävänään on liikenne-
vahingon korvausvaatimusten selvittely ja 
korvausten suorittaminen silloin kun liiken-
nevahingon on aiheuttanut Suomessa rekiste-
röity ja Suomessa toimiluvan saaneessa va-
kuutusyhtiössä vakuutettu ajoneuvo jossain 
ETA-valtiossa tai vihreän kortin järjestel-
mään liittyneessä kolmannessa maassa ja va-
hingonkärsineen kotipaikka on muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa. Korvausedustajan 
nimeäminen olisi eräs toimiluvan myöntämi-
sen edellytys, jos vakuutusyhtiö haluaisi har-
joittaa lakisääteistä liikennevakuutusta. 

Liikennevakuutuskeskusta ehdotetaan kor-
vausvaatimusten selvittelyssä tarvittavien tie-

tojen keräämisestä ja jakelusta huolehtivaksi 
sekä korvauksesta vastaavaksi toimielimeksi. 
Tietokeskus auttaisi vahingonkärsijää selvit-
tämään muun muassa vahingonaiheuttajan 
vakuutuksenantajan ja korvauksenhakijan 
asuinvaltiossa sijaitsevan vakuutuksenantajan 
korvausedustajan. 

Liikennevakuutuskeskus toimisi myös 
Suomessa asuvalle vahingonkärsijälle omai-
suus- ja henkilövahinkojen korvaamisesta 
vastaavana toimielimenä laiminlyönti- ja 
eräissä muissa tapauksissa. 

Ehdotus parantaa niiden vahingonkärsinei-
den asemaa, jotka ollessaan matkalla toisessa 
ETA-valtiossa joutuvat muussa ETA-
valtiossa kuin asuinvaltiossaan rekisteröidyn 
ja vakuutetun ajoneuvon aiheuttaman liiken-
neonnettomuuden uhriksi. Ehdotus parantaa 
vahingonkorvaukseen oikeutetun asemaa 
myös eräissä ETA-alueen ulkopuolella tapah-
tuvissa liikennevahingoissa.   

Lait ovat tarkoitetut tulemaan eräin poik-
keuksin voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2002. Valtioneuvoston asetuksella ehdote-
taan säädettäväksi korvauselintä koskevien 
säännösten voimaantulosta. 

 
————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ������������	
�  
� �
    

 

2

 &���#�()���&)��

 
�� � "����  �� �

����� &���������*�����������*�

1.1.1. Lainsäädäntö 

Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän 
vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja va-
kuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annettiin vuonna 1972 neuvos-
ton direktiivi 72/166/ETY, jäljempänä en-
simmäinen liikennevakuutusdirektiivi. Seu-
raavaksi vuonna 1983 annettiin moottoriajo-
neuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta 
otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioi-
den lainsäädännön lähentämisestä toinen 
neuvoston direktiivi 84/5/ETY, jäljempänä 
toinen liikennevakuutusdirektiivi. Viimeksi 
mainitusta asiasta annettiin vuonna 1990 
kolmas neuvoston direktiivi 90/232/ETY, jäl-
jempänä kolmas liikennevakuutusdirektiivi, 
sekä vuonna 2000 edelleen mainitusta asiasta 
ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 
88/357/ETY muuttamisesta annettu parla-
mentin ja neuvoston direktiivi 2000/26/EY, 
jäljempänä neljäs liikennevakuutusdirektiivi.  

Lisäksi muuta ensivakuutusta kuin henki-
vakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hal-
linnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annettujen direktiivin 73/239/ETY, jäljempä-
nä vahinkovakuutuksen täydennysdirektiivi, 
ja direktiivin 88/357/ETY muuttamisesta eri-
tyisesti moottoriajoneuvojen vastuuvakuu-
tuksen osalta vuonna 1990 annettu neuvoston 
direktiivi 90/618/ETY, jäljempänä toinen va-
hinkovakuutusdirektiivi, edellytti muuta en-
sivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys-
ten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla 
helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden 
tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 
73/239/ETY muuttamisesta annetun toisen 
neuvoston direktiivin 88/357/ETY, jäljempä-
nä toinen vahinkovakuutusdirektiivi, palve-
luperiaatteiden soveltamista liikennevakuu-
tukseen. 

Ensimmäisen ja toisen liikennevakuutusdi-
rektiivin oleellinen sisältö on Suomessa to-

teutettu  vuonna 1973 tehdyllä silloisten yh-
teisömaiden ja muun muassa pohjoismaiden 
välisellä sopimuksella. Yhteisömaat ovat 
1950-luvulta lähtien kuuluneet Green  Card -
järjestelmään, jäljempänä vihreän kortin jär-
jestelmä. Se perustuu vastavuoroisiin sopi-
muksiin, joiden mukaan moottoriajoneuvolle 
sen kotimaassa annettu liikennevakuutus ta-
kaa vastavuoroisen kohtelun vakuutettuna 
myös toisessa sopimusmaassa. Vuonna 1973 
solmittu sopimus ulotti edellä selostetun vas-
tuu- ja takuujärjestelmän sopijamaihin.  

Liikennevakuutuslakia (279/1959) muutet-
tiin mainitun lain muuttamisesta annetulla 
lailla (361/1993) vastaamaan Euroopan talo-
usalueesta tehdyn sopimuksen (SopS, Euroo-
pan talousalueosasto 1994), jäljempänä ETA-
sopimus, liitteessä IX mainittuja Euroopan 
yhteisöjen moottoriajoneuvovakuutusta kos-
kevia direktiivejä (ensimmäinen, toinen ja 
kolmas liikennevakuutusdirektiivi). Laki tuli 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lain 
muutoksilla suomalainen liikennevakuutus 
ulotettiin olemaan voimassa koko Euroopan 
talousalueella. Lisäksi suomalainen liikenne-
vakuutus on voimassa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvasta valtiosta, jäljempänä ETA-
valtio, kuulumattomalla alueella, jos ajoneu-
vo on välittömällä läpikulkumatkalla ETA-
valtiosta toiseen. Liikennevakuutuslakiin si-
sällytettiin niin sanottu paremman vakuutus-
turvan (better cover) periaate, jonka mukaan 
liikennevahingon johdosta suoritettava kor-
vaus määrätään joko Suomen liikennevakuu-
tuslain tai vahingon sattumismaan lainsää-
dännön mukaan siitä riippuen, kumpi korva-
usjärjestelmä on vahingonkärsineelle edulli-
sempi. Liikennevakuutustoiminnan harjoit-
tamisoikeutta Suomessa laajennettiin siten, 
että toimilupa voidaan myöntää myös ulko-
maiselle vakuutusyhtiölle. ETA-
vakuutusyhtiön, joka harjoittaa Suomessa lii-
kennevakuutustoimintaa ulkomaisesta toimi-
paikasta käsin, on nimettävä tänne korvaus-
asiamies. Kaikkien Suomessa liikennevakuu-
tustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden 
on kuuluttava  Liikennevakuutuskeskukseen, 
joka toimii direktiivien edellyttämänä kansal-
lisena toimistona ja takuurahastona. Keskuk-
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sen toiminnasta aiheutuvat kulut peritään 
kaikilta Suomessa liikennevakuutustoimintaa 
harjoittavilta vakuutusyhtiöiltä. Nämä yhtiöt 
joutuvat myös osallistumaan korvauksille 
maksettavien indeksikorotusten sekä liiken-
neturvallisuusmaksun maksamiseen.  

Liikennevakuutuslain muuttamisesta  anne-
tulla lailla (1493/1994), joka tuli voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1995, liikennevakuutus-
laki sopeutettiin muuta ensivakuutusta kuin 
henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovitta-
misesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 
88/357/ETY muuttamisesta (kolmas vahin-
kovakuutusdirektiivi) annettuun neuvoston 
direktiiviin 92/49/ETY, jäljempänä kolmas 
vahinkovakuutusdirektiivi. Ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetulla lailla (398/1995) 
annettiin uudet säännökset vakuutusyhtiöiden 
oikeudesta harjoittaa vakuutusliikettä Suo-
messa. Vakuutusyritys, jonka kotipaikka on 
Euroopan talousalueella, saa kotimaassaan 
myönnetyn toimiluvan perusteella harjoittaa 
vakuutusliikettä koko Euroopan talousalueel-
la joko perustamalla johonkin jäsenvaltioon 
sivukonttorin tai tarjoamalla jossakin jäsen-
valtiossa riskin suuruudesta riippumatta va-
hinkovakuutuksia ulkomaisesta toimipaikasta 
käsin. Vakuutusyrityksen talouden valvon-
nasta vastaa ainoastaan yrityksen kotivaltion 
valvontaviranomainen. Valtiovallan maksu-
peruste- ja ehtosääntelystä luovuttiin tässä 
yhteydessä. 

Liikennevakuutuslain 1 §:n 3 momenttiin  
sisällytettiin säännös vahingon korvaamisesta 
silloin, kun vahinko sattuu alueella, josta 
minkään jäsenvaltion kansallinen toimisto ei 
ole vastuussa. Vahinko korvataan tällöin sen 
jäsenvaltion lain mukaan, jossa ajoneuvolla 
on pysyvä kotipaikka. Lisäksi 1 §:ään lisät-
tiin uusi 5 momentti, jonka mukaan ajoneu-
von pysyvänä kotipaikkana pidetään sen val-
tion aluetta, jossa ajoneuvo on rekisteröity tai 
jos rekisteröintiä ei vaadita tietyntyyppiselle 
ajoneuvolle, mutta jossa ajoneuvolla on va-
kuutuskilpi tai rekisterikilpeä vastaava tun-
nistemerkki, sen valtion aluetta, jossa vakuu-
tuskilpi tai tunnistemerkki on annettu taikka 
jos tietyntyyppisiltä ajoneuvoilta ei vaadita 
rekisterikilpeä, vakuutuskilpeä eikä tunnis-
temerkkiä, sen valtion aluetta, jossa ajoneu-
von haltijalla on pysyvä kotipaikka. 

Ottamalla liikennevakuutuslakiin uusi 15 a 
§, siihen lisättiin täsmennys, jonka mukaan 
liikennevakuutuslain mukainen liikenneva-
kuutus on yhdellä vakuutusmaksulla voimas-
sa koko Euroopan talousalueella. 

Edellä selostetuilla muutoksilla liikenneva-
kuutuslaki saatettiin vastaamaan liikenneva-
kuutusta koskevien direktiivien (ensimmäi-
nen, toinen ja kolmas liikennevakuutusdirek-
tiivi) sekä kolmannen vahinkovakuutusdirek-
tiivin säännöksiä. 

 
1.1.2. Nykykäytäntö 

Liikennevakuutuslain 17 §:ssä määritellään 
Liikennevakuutuskeskuksen tehtävät. Lii-
kennevakuutuskeskus on ensisijaisessa vas-
tuussa sellaisen moottoriajoneuvon Suomes-
sa aiheuttamasta liikennevahingosta, jonka 
pysyvä kotipaikka on muualla kuin Suomes-
sa. Liikennevakuutuskeskus selvittää vahin-
gon Suomen lainsäädännön mukaisesti, ja jos 
ulkomainen osapuoli todetaan vastuulliseksi 
joko kokonaan tai osittain, Liikennevakuu-
tuskeskus suorittaa liikennevakuutuslain mu-
kaiset korvaukset vahingonkärsineelle. Poik-
keuksena näissä vahingoissa on kuitenkin, 
ettei ruotsalaisia ja norjalaisia ajoneuvoja lu-
kuun ottamatta ulkomaisen ajoneuvon omis-
tajalla tai kuljettajalla ole oikeutta korvauk-
seen Suomessa sattuneesta vahingosta kuljet-
tamansa ajoneuvon liikennevakuutuksesta. 

Vihreän kortin järjestelmään kuuluvissa 
vahingoissa Liikennevakuutuskeskus toimii 
ulkomaisen vakuutusyhtiön lukuun ja perii 
vastuussa olevalta ulkomaiselta vakuutusyh-
tiöltä takaisin vahingosta suoritetut korvauk-
set. 

Muusta ETA-valtiosta kuin Suomesta ole-
van ajoneuvon Suomessa aiheuttama vahinko 
käsitellään myös Liikennevakuutuskeskuk-
sessa. Tällöin korvaus määrätään joko Suo-
men tai ajoneuvon pysyvän kotipaikan lain-
säädännön perusteella, jos se on parempi va-
kuutusturvan osalta.  

Kun Suomessa pysyvän kotipaikan omaava 
ajoneuvo aiheuttaa liikennevahingon muussa 
ETA-valtiossa, määräytyvät suomalaisesta 
liikennevakuutuksesta maksettavat korvauk-
set vahinkomaan lain perusteella. Tästä riip-
pumatta vahinkoa kärsinyt voi valita vahin-
komaan lain perusteella määräytyvät korva-
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ukset maksettaviksi vahingon aiheuttaneen 
ajoneuvon kotipaikan lain suuruisina, jos 
näin määräytyvä korvaustaso on parempi. 
Vastaavasti, jos vahinkoon syyllinen ajoneu-
vo on muusta ETA-maasta kuin vahingon 
sattumismaasta, voi suomalainen vahingon-
kärsinyt valita vahingon aiheuttaneen ajo-
neuvon kotipaikan lain mukaiset korvaukset. 
Kuitenkin Suomessa kotipaikan omaavassa 
ajoneuvossa matkustanut Suomessa asuva 
henkilö saa aina Suomen liikennevakuutus-
lain mukaisen korvauksen henkilövahingois-
taan auton omasta liikennevakuutuksesta. 

Vahingonkärsineen aseman parantamiseksi 
Council of Bureaux’n (vihreän kortin järjes-
telmän keskustoimisto) piirissä on vuonna  
1995 laadittu kansallisten toimistojen välinen 
Protection of Visitors -sopimus, joka käsittää 
teknisen avun antamisen liikennevahinkoa 
käsittelevälle toimistolle, esimerkiksi poliisi-
tutkinta-asiakirjojen ja asiantuntijalausunto-
jen toimittamisen ja  vakuutusyhtiön tietojen 
selvittämisen. Protection of Visitors -
sopimusta sovelletaan, kun suomalainen ajo-
neuvon kuljettaja, matkustaja, jalankulkija tai 
pyöräilijä on vahingonkärsineenä ulkomailla 
sattuneessa liikennevahingossa, johon syylli-
nen on vahingon tapahtumamaassa (sopi-
musmaassa) rekisteröidyn ajoneuvon kuljet-
taja. Sopimusta ei sovelleta vakuuttamatto-
man ajoneuvon kuljettajaan. Kansallisena 
toimistona Liikennevakuutuskeskus huolehtii 
sopimuksen piiriin kuuluvista avustustehtä-
vistä joko vahingonkärsineen tai vahinko-
maan toimiston pyynnöstä. 

Tuntemattoman tai vakuuttamattoman ajo-
neuvon aiheuttamasta vahingosta vastaa ensi-
sijaisesti kansallinen takuurahasto, jona 
Suomessa toimii Liikennevakuutuskeskus. 

Liikennevakuutuskeskuksella on tieliiken-
teen tietojärjestelmästä annetun lain 
(819/1989) 12 §:n 1 momentin 3 kohdan no-
jalla oikeus saada tietoja liikennevakuutus-
toimintaa varten Ajoneuvohallintokeskuksen 
ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä. Rekiste-
ristä  Liikennevakuutuskeskus saa kinteän 
yhteyden avulla tietoonsa Suomessa rekiste-
röidyn ajoneuvon omistajan tai haltijan ni-
men ja osoitteen, ajoneuvon rekisteritunnuk-
sen sekä liikennevakuutuksen myöntäneen 
vakuutusyhtiön nimen. Ajoneuvorekisterissä 
ovat sotilasajoneuvoja lukuun ottamatta 

myös valtion omistamat ajoneuvot. Rajava-
kuutusten numerot ovat Liikennevakuutus-
keskuksen rekisterissä. Vihreän kortin järjes-
telmää koskevissa asioissa sekä kansallisena 
takuurahastona toimiessaan Liikennevakuu-
tuskeskus on tiiviissä yhteistyössä sopimus-
järjestelmään kuuluvien jäsenmaiden vastaa-
vien toimielinten kanssa. 

 
1.1.3. Suora korvauksensaantioikeus 

Liikennevakuutuslain 1 §:n mukaan moot-
toriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä ai-
heutunut henkilö- tai omaisuusvahinko kor-
vataan ajoneuvoa varten annetusta liikenne-
vakuutuksesta. Liikennevakuutuslaissa vas-
tuuperusteena on pääsääntöisesti ankaran 
vastuun periaate. Liikennevakuutuslain mu-
kaan vakuutusyhtiöllä on itsenäinen asian-
osaisasema, joten sen on ratkaistava korvaus-
asia, vaikka vakuutuksenottaja ei tekisi va-
hinkoilmoitusta tai kuljettaja kiistäisi syylli-
syytensä. Liikennevakuutusjärjestelmä perus-
tuu vahingonkärsineen suoraan korvauksen-
saantioikeuteen vakuutusyhtiöön nähden, 
vaikkei tästä ole liikennevakuutuslaissa ni-
menomaista säännöstä. Korvausvaatimus lii-
kennevahingon aiheuttanutta moottoriajo-
neuvon omistajaa, kuljettajaa tai matkustajaa 
vastaan voidaan tuomioistuimessa esittää ni-
mittäin vain liikennevakuutuslain 12 §:n 2 
momentissa ja 13 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Korvauksen vaatijan on esitettävä todistus 
siitä, että vakuutusyhtiö on kieltäytynyt suo-
rittamasta korvausta ja että se on  kutsuttu 
kuultavaksi oikeudenkäyntiin. 

Liikennevakuutuskeskuksen antamien lii-
kennevakuutuksen korvauskäsittelyn yleisoh-
jeiden mukaan korvauskäsittelyn tulee olla 
nopeaa, asiallista ja oikeudenmukaista. Kor-
vauksenhakijalle on viran puolesta maksetta-
va kaikki ne perusteeltaan ja määrältään sel-
vitetyt korvaukset, joihin hän on lain ja va-
kuutusehtojen mukaan oikeutettu. Liikenne-
vahingossa vahinkoilmoitus tehdään 
pääsääntöisesti sille vakuutusyhtiölle, joka 
on vakuuttanut vahingon aiheuttaneen 
ajoneuvon. Kahden tai useamman ajoneuvon 
välisessä liikennevahingossa, jossa syyllisyys 
on selvä, vahingon aiheuttaneen ajoneuvon 
kuljettaja yleensä tekee  vahinkoilmoituksen 
kuljettamansa ajoneuvon liikennevakuutus-
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yhtiölle. Vahinkoilmoituksen voi tehdä myös 
syyttömän ajoneuvon kuljettaja. Jos syylli-
syys on epäselvä, kunkin osallisen ajoneuvon 
kuljettaja tekee vahinkoilmoituksen kuljet-
tamansa ajoneuvon liikennevakuutusyhtiölle. 

Henkilövahinkojen osalta vahingonkärsi-
neellä on oikeus syyllisyydestä riippumatta 
valita, mistä liikennevahingossa osallisena 
olleen ajoneuvon liikennevakuutuksesta hän 
hakee korvausta. Tällöin tämän ajoneuvon 
puolella tulee kuitenkin olla vastuuperuste, 
esimerkiksi kuljettajan tuottamus. Korvaus 
oman ajoneuvon vakuutuksesta suoritetaan 
kuitenkin ankaran vastuun mukaisesti.  

Yhtiön on oma-aloitteisesti hankittava va-
hinkokäsittelyssä tarvittavat  lisäselvitykset, 
jotka se voi saada korvauksenhakijaa hel-
pommin.  

Käsittelyohjeissa on lisäksi määräyksiä 
korvauspäätöksen tekemisen muodoista, 
muutoksenhakuohjauksesta, korvauksen 
maksamisesta, tietosuojasta ja salassapidosta 
sekä yhtiöiden välisistä takautumisoikeutuk-
sista, liikennevahinkolautakunnan lausunnos-
ta ja  kuntoutuksesta. 
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Neljännen liikennevakuutusdirektiivin tar-
koituksena on parantaa niiden henkilöiden 
asemaa, jotka asuinjäsenvaltionsa ulkopuo-
lella joutuvat liikenneonnettomuuden uhriksi. 
Direktiivin mukaan vakuutusyhtiön on ni-
mettävä korvausedustaja kaikkiin muihin jä-
senvaltioihin kuin siihen, jossa vahingon 
korvaavalle vakuutusyritykselle on myönnet-
ty toimilupa. Jokaisen jäsenvaltion on perus-
tettava tai hyväksyttävä tietokeskus vahin-
gonkärsineen auttamiseksi. Tämän lisäksi jä-
senvaltioiden on perustettava tai hyväksyttä-
vä korvauselin, joka vastaa jäsenvaltiossa 
asuvalle vahingonkärsijälle vahingon kor-
vaamisesta. 

Direktiivin 1 artikla sisältää soveltamisalaa 
koskevat säännökset. Direktiiviä sovelletaan 
liikenneonnettomuuksiin, jotka sattuvat 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä jäsenvalti-
ossa, jossa vahingonkärsineellä on asuin-
paikka, ja jotka aiheutuvat jäsenvaltiossa va-
kuutetun ja pysyvän kotipaikan omaavan 
ajoneuvon käytöstä, taikka liikenneonnetto-
muuksiin, jotka sattuvat sellaisessa kolman-

nessa maassa, jonka ensimmäisen liikenne-
vakuutusdirektiivin 1 artiklan 3 kohdassa 
määritelty kansallinen vakuutuksenantajan 
toimisto on liittynyt vihreän kortin järjestel-
mään, kun vahingonkärsineellä on asuin-
paikka jäsenvaltiossa ja liikenneonnettomuus 
aiheutuu sellaisen ajoneuvon käytöstä, joka 
on vakuutettu jossakin jäsenvaltiossa ja jonka 
pysyvä kotipaikka on tässä valtiossa. Korva-
usedustajia koskevaa 4 artiklaa ja korvaus-
elimiä koskevaa 6 artiklaa sovelletaan aino-
astaan vahinkotapahtumaan, joka on aiheutu-
nut sellaisen ajoneuvon käytöstä, joka on va-
kuutettu muussa jäsenvaltiossa kuin vahin-
gonkärsineen asuinvaltiossa olevassa toimi-
paikassa ja jonka pysyvä kotipaikka on 
muussa jäsenvaltiossa kuin vahingonkärsi-
neen asuinvaltiossa. Direktiivin tunnistama-
tonta ajoneuvoa ja määrittämättä jäänyttä va-
kuutusyhtiötä koskevaa 7 artiklaa sovelletaan 
myös vahinkoihin, joissa aiheuttajana on en-
simmäisen liikennevakuutusdirektiivin 6 ja 7 
artiklassa tarkoitettu kolmannen maan ajo-
neuvo. 

Direktiivin 2  artikla sisältää vakuutusyri-
tystä, vakuutusyrityksen toimipaikkaa, ajo-
neuvoa, vahingonkärsinyttä ja ajoneuvon py-
syvän kotipaikan jäsenvaltiota koskevat mää-
ritelmät. 

Direktiivin 3 artiklan mukaan vahingonkär-
sineellä on tämän direktiivin tarkoittamissa 
liikennevahingoissa oltava oikeus vaatia suo-
raan korvausta vahingon aiheuttajalle vas-
tuuvakuutuksen myöntäneeltä vakuutusyri-
tykseltä.  

Artiklan 4 mukaan jokaisen vakuutusyri-
tyksen, joka kattaa muun ensivakuutusliik-
keen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista 
ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovitta-
misesta annetun ensimmäisen neuvoston di-
rektiivin 73/239/ETY liitteessä olevan A 
kohdan vakuutusluokkaan 10 luokiteltuja ris-
kejä (moottoriajoneuvovastuu), rahdinkuljet-
tajan vastuuta lukuun ottamatta, on nimettävä 
liikennevahingoista johtuvien korvausvaati-
musten käsittelyä ja selvittelyä varten korva-
usedustaja jokaiseen muuhun jäsenvaltioon 
kuin siihen, jossa se on saanut toimilupansa. 
Korvausedustajan on asuttava tai oltava si-
joittautunut siihen jäsenvaltioon, johon hänet 
on nimetty. Vakuutusyhtiö voi vapaasti valita 
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korvausedustajan, joka voi toimia yhden tai 
useamman yhtiön lukuun. Korvausedustajalla 
on oltava riittävät toimivaltuudet  korvauk-
seen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Edus-
tajalta edellytetään kykyä käsitellä vahinko-
tapausta vahingon kärsineen henkilön asuin-
valtion virallisella tai virallisilla kielillä. 

Direktiivin mukaan vakuutusyhtiön tai 
korvausedustajan on kolmen kuukauden ku-
luessa päivästä, jona vahingonkärsinyt on 
esittänyt korvausvaatimuksensa, tehtävä pe-
rusteltu korvaustarjous, jos korvausvastuuta 
ei kiistetä ja jos vahinkojen suuruus on mää-
ritelty, taikka annettava mainitun ajan kulu-
essa perusteltu vastaus, jos korvausvastuu 
kiistetään tai sitä ei ole tarkasti määritelty tai 
jos vahinkojen suuruutta ei ole kokonaan 
määritelty.  

Jos vahingonkärsineelle ei ole tehty tarjo-
usta kolmen kuukauden sisällä, on vakuutus-
yrityksen tarjoamalle tai tuomioistuimen 
määräämälle korvaussummalle maksettava 
korkoa. Jäsenvaltioiden on lisäksi säädettävä 
velvoitteista ja niihin liittyvistä seuraamuk-
sista sen varmistamiseksi, että vahingonai-
heuttajan vakuutusyritys tai sen korvausedus-
taja toimii korvaustarjousta koskevassa me-
nettelyssä artiklassa 4 säädetyn mukaisesti.  

Artiklan 5 mukaan jokaisen jäsenvaltion on 
perustettava tai hyväksyttävä tietokeskus, 
jonka tehtävänä on pitää rekisteriä, joka si-
sältää jäsenvaltiossa rekisteröityjen moot-
toriajoneuvojen rekisterinumerot, liikenne-
vakuutussopimusten numerot, jos vakuutus 
on päättynyt, ja vakuutuksen päättymispäi-
vämäärän, vihreän kortin tai rajavakuutusso-
pimuksen numeron, jos sellainen on myön-
netty, artiklassa 4 mainitut vakuutusyritykset 
ja niiden nimeämät korvausedustajat ja luet-
telon ajoneuvoista, jotka ensimmäisen lii-
kennevakuutusdirektiivin artiklan a ja b koh-
dan mukaan on vapautettu velvollisuudesta 
kuulua vastuuvakuutuksen piiriin, sekä lisäk-
si  vahingosta korvausvastuussa olevan vi-
ranomaisen tai elimen nimi taikka sen elimen 
nimi, jonka alaisuuteen ajoneuvo kuuluu. 
Vaihtoehtoisesti jäsenvaltio voi järjestää täl-
laisten tietojen keruun ja jakelun. Tietokes-
kuksen velvollisuutena on lisäksi avustaa tie-
tojen saantiin oikeutettuja saamaan mainittu-
ja tietoja. Tietoja on säilytettävä seitsemän 
vuotta ajoneuvon rekisteristä poistamisesta 

tai vakuutussopimuksen päättymisestä.  
Jokaisella vakuutusyrityksellä on velvolli-

suus toimittaa kaikkien jäsenvaltioiden tieto-
keskuksille sen korvausedustajan nimi ja 
osoite, jonka se on kuhunkin jäsenvaltioon 
nimennyt. 

Direktiivin mukaan vahingonkärsineellä on 
oltava onnettomuuden jälkeen seitsemän 
vuoden ajan oikeus saada korvausvastuussa 
olevaa vakuutusyritystä ja sen korvausedus-
tajaa sekä vakuutussopimusta koskevia tieto-
ja joko asuinjäsenvaltionsa taikka sen jäsen-
valtion tietokeskukselta, jossa vahingon ai-
heuttaneen ajoneuvon pysyvä kotipaikka on 
tai jossa liikennevahinko tapahtui. Jos vahin-
gonkärsineellä on perusteltu syy, tietokes-
kuksen on toimitettava hänelle vahingon ai-
heuttaneen ajoneuvon omistajan, tavanomai-
sen kuljettajan tai rekisteröidyn haltijan nimi 
ja osoite. 

Artiklassa 6 säädetään korvauselimen pe-
rustamisesta tai hyväksymisestä. Vahingon-
kärsinyt voi esittää korvausvaatimuksensa 
asuinpaikkansa jäsenvaltion korvauselimelle, 
jos korvausvelvollinen vakuutusyritys tai sen 
korvausedustaja ei ole antanut perusteltua 
vastausta korvausvaatimuksessa esitettyihin 
kohtiin määräajassa, taikka jos vakuutusyri-
tys on laiminlyönyt velvollisuutensa nimetä 
korvausedustajan vahingonkärsineen asuin-
valtioon. Vahingonkärsinyt ei voi kuitenkaan 
esittää korvausvaatimusta korvauselimelle, 
jos hän on ryhtynyt oikeudellisiin toimiin 
suoraan vakuutusyhtiötä vastaan.  

Korvauselimen on ryhdyttävä toimenpitei-
siin kahden kuukauden sisällä siitä, kun va-
hingonkärsinyt on esittänyt sille korvausvaa-
timuksensa. Korvauselimen on kuitenkin lo-
petettava toimenpiteensä, jos vakuutusyritys 
tai sen korvausedustaja on toimenpiteiden ai-
kana antanut perustellun vastauksen korva-
usvaatimukseen. Korvauselimen on välittö-
mästi ilmoitettava vahingon aiheuttaneen 
ajoneuvon vakuutusyritykselle tai tämän kor-
vausedustajalle, sen jäsenvaltion korvauseli-
melle, jossa vakuutussopimuksen tehneen 
vakuutusyrityksen toimipaikka on, ja vahin-
gon aiheuttajalle, jos tämä on tiedossa, että 
vahingonkärsinyt on esittänyt korvauselimel-
le korvausvaatimuksen ja että se aikoo vasta-
ta siihen kahden kuukauden sisällä vaatimuk-
sen esittämisestä. 
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Jos korvauselin on suorittanut vahingon-
kärsineelle korvauksen  siinä jäsenvaltiossa, 
jossa tämä asuu, sillä on oikeus vaatia hyvi-
tys maksamastaan korvauksesta sen valtion 
korvauselimeltä, jossa sopimuksen tehneen 
vakuutusyrityksen toimipaikka on. Oikeus 
saada korvaus vahingon aiheuttajalta tai tä-
män vakuutusyritykseltä siirtyy tällöin ensin 
mainitulta korvauselimeltä viimeksi maini-
tulle korvauselimelle. 

Direktiivin 7 artiklassa säädetään vahin-
gonkärsineen oikeudesta hakea asuinjäsen-
valtion korvauselimeltä korvausta silloin, 
kun vahingon aiheuttanutta ajoneuvoa ei ole 
voitu tunnistaa tai kun korvausvelvollista va-
kuutusyritystä ei ole voitu määrittää. Korva-
uselimellä on tällöin oikeus vaatia korvausta 
direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa esitetyin 
edellytyksin toisen jäsenvaltion takuurahas-
tolta. 

Artiklassa 8 säädetään vakuutusyrityksen 
velvollisuudesta ilmoittaa kuhunkin muuhun 
kuin siihen jäsenvaltioon, johon toimilupa 
haetaan, nimetyn korvausedustajan yhteys-
tiedot. 

Direktiivin 9 artiklan mukaan jäsenvaltio 
voi päättää, että 4 artiklan mukaisesti nime-
tyn korvausedustajan on hoidettava toisen 
vahinkovakuutusdirektiivin 12 a artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun  edustajan tehtävät siinä 
tapauksessa, että vakuutusyritys on laimin-
lyönyt edustajan nimeämisen. 

Artikla 10 velvoittaa jäsenvaltioita säätä-
mään direktiivin täytäntöön panemiseksi an-
nettujen kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista.  
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Esityksen keskeisenä tavoitteena on täy-
dentää ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen 
liikennevakuutusdirektiiviin perustuvia ja 
voimassa olevaan liikennevakuutuslakiin si-
sältyviä säännöksiä siten, että liikennevahin-
goissa vahingonkärsineille nykyistä parem-
min taattaisiin yhtäläinen kohtelu riippumatta 
siitä, missä yhteisön alueella vahinko sattuu. 
Voimassa oleva vihreän kortin järjestelmä ei 

ratkaise ongelmia, joita aiheutuu, kun vahin-
gonkärsineen on esitettävä vaatimuksensa 
toisessa maassa siellä asuvalle vastapuolelle 
sekä kyseisessä maassa toimiluvan saaneelle 
vakuutusyritykselle.  

Neljännen liikennevakuutusdirektiivin joh-
dosta liikennevakuutuslakiin ehdotetaan teh-
täväksi lisäyksiä, joilla parannetaan niiden 
henkilöiden oikeudellista asemaa ja korvaus-
turvaa, jotka ovat kärsineet vahinkoa liiken-
nevahingossa muualla kuin asuinjäsenval-
tiossaan. Tämän vuoksi liikennevakuutusla-
kiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset 
korvausedustajasta, tietokeskuksesta ja kor-
vauselimestä.  
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2.2.1.Korvausedustaja 

Suomalaisen vakuutusyhtiön, joka harjoit-
taa Suomessa tai muussa ETA-valtiossa lii-
kennevakuutustoimintaa, on nimettävä jokai-
seen muuhun ETA-valtioon korvausedustaja. 
Vastaavasti Suomessa liikennevakuutustoi-
mintaa harjoittavan kolmannen  maan vakuu-
tusyhtiön on nimettävä korvausedustaja 
ETA-valtioihin. Korvausedustajan tehtävänä 
on liikennevahingon korvausvaatimusten 
selvittely ja korvausten suorittaminen, kun 
liikennevahingon on aiheuttanut Suomessa 
rekisteröity ja suomalaisessa vakuutusyhtiös-
sä vakuutettu ajoneuvo Suomessa, muussa 
ETA-valtiossa tai vihreän kortin järjestel-
mään liittyneessä kolmannessa maassa ja va-
hingonkärsineen kotipaikka on muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa. Vahingonkärsinyt 
voi siis kääntyä kotivaltiossaan suomalaisen 
vakuutusyhtiön korvausedustajan puoleen ja 
esittää tälle korvausvaatimuksensa.  

Tyypillisiä esimerkkitapauksia olisivat: 
a) Suomalainen  liikennevakuutusyhtiö  

AB nimeää korvausedustajan ETA-valtioon 
1. Tässä valtiossa asuva henkilö vahingoittuu 
liikennevahingossa Suomessa, missä onnet-
tomuuden on aiheuttanut Suomessa rekiste-
röity ajoneuvo, joka on liikennevakuutettu 
yhtiössä AB. Palattuaan asuinvaltioonsa 
(ETA-valtio 1) vahingonkärsinyt voi esittää 
korvausvaatimuksensa yhtiön AB sinne ni-
meämälle korvausedustajalle. 
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b) ETA-valtiossa 1 asuva henkilö vahin-
goittuu liikennevahingossa ETA-valtiossa 2, 
missä onnettomuuden on aiheuttanut Suo-
messa rekisteröity ajoneuvo, joka on liiken-
nevakuutettu yhtiössä AB. Palattuaan ETA-
valtiosta 2 asuinvaltioonsa (ETA-valtio 1) 
vahingonkärsinyt voi esittää korvausvaati-
muksensa yhtiön AB sinne nimeämälle kor-
vausedustajalle. 

c) ETA-valtiossa 1 asuva henkilö vahin-
goittuu liikennevahingossa vihreän kortin jär-
jestelmään liittyneessä kolmannessa maassa 
ja onnettomuuden on aiheuttanut Suomessa 
rekisteröity ajoneuvo, joka on liikennevakuu-
tettu yhtiössä AB. Palattuaan asuinvaltioonsa 
vahingonkärsinyt voi esittää korvausvaati-
muksensa yhtiön AB sinne nimeämälle kor-
vausedustajalle. 

Järjestelmän toimivuuden takaamiseksi esi-
tetään, että korvausedustajalla on oltava val-
tuudet edustaa vakuutusyhtiötä ja suorittaa 
korvaukset. Lisäksi korvausedustajan on 
asuttava tai oltava sijoittautunut siihen valti-
oon, johon hänet on nimitetty, ja hänen on 
käytettävä vahingonkärsineen kotivaltion vi-
rallisia kieliä. Ehdotuksessa esitetään, että 
korvausedustajan on käynnistettävä korva-
usmenettely yksityiskohtaisella vastauksella 
(korvaustarjous) kolmen kuukauden kuluessa 
vahingonkärsineen esittämästä perustellusta 
korvausvaatimuksesta. Jos liikennevahingos-
ta aiheutuvan vastuuvelvollisuuden edelly-
tyksiä ei voida määrittää tai aiheutunut va-
hinko ei ole määriteltävissä, korvausedusta-
jan velvollisuutta esittää korvaustarjous lykä-
tään näiden tietojen toimittamiseen asti. Vii-
västyneelle korvaukselle olisi esityksen mu-
kaan maksettava korkolain (633/1982) mu-
kainen viivästyskorko. Edelleen esitetään, et-
tä korvausedustajan nimeäminen muihin 
ETA-valtioihin säädetään toimiluvan edelly-
tykseksi ja että laiminlyöntitapauksissa Va-
kuutusvalvontavirasto voi ryhtyä valvonta-
toimenpiteisiin vakuutusyhtiötä kohtaan. 

 
2.2.2. Tietokeskus 

Vahingonkärsineen etujen turvaamiseksi 
esitetään säännöstä tietokeskuksesta, jonka 
tehtävänä on varmistaa liikennevahingon 
johdosta tarpeellisten tietojen nopea saata-
vuus. Ehdotuksessa tietokeskukselle esitetään 

velvoite järjestää laissa erikseen mainittujen 
tietojen keruu ja jakelu. Oikeus saada laissa 
säädettyjä tietoja Suomen tietokeskukselta on 
jäljempänä mainituin edellytyksin vahingon-
kärsineellä, jonka asuinpaikka on Suomessa 
tai joka  on  joutunut  Suomessa  rekiste-
röidyn  ajoneuvon aiheuttamaan liikenneva-
hinkoon taikka joka on Suomessa joutunut 
liikennevahinkoon. Edellytyksenä tietojen 
saamiselle on, että vahingonkärsinyt asuu 
ETA-valtiossa, liikennevahingon aiheuttanut 
ajoneuvo on rekisteröity ja liikennevakuutet-
tu ETA-valtiossa ja että liikennevahinko on 
sattunut muussa ETA-valtiossa kuin vahin-
gonkärsineen asuinvaltiossa tai että liikenne-
vahinko on sattunut sellaisessa kolmannessa 
maassa, joka on liittynyt vihreän kortin jär-
jestelmään. Esityksen mukaan vahingonkär-
sineellä on oikeus tietojen saamiseen tieto-
keskukselta seitsemän vuoden ajan liikenne-
vahingon jälkeen. Esityksessä ehdotetaan, et-
tä tietokeskuksena toimii Liikennevakuutus-
keskus. Liikennevakuutuskeskuksella on jo 
voimassa olevien säännösten nojalla oikeus 
saada liikennevakuutustoimintaa varten tieto-
ja Ajoneuvohallintokeskuksen ylläpitämästä 
ajoneuvorekisteristä.  

Liikennevakuutuskeskus on vihreä kortin 
järjestelmän perusteella hoitanut ulkomaisten 
ajoneuvojen Suomessa aiheuttamien vahin-
kojen selvittelyn, joten sillä on kokemusta 
muiden valtioiden korvausjärjestelmistä ja 
valmiit yhteydet jäsenvaltioiden vastaaviin 
organisaatioihin. Tietokeskuksen tehtävien 
hoitamista Liikennevakuutuskeskuksessa on 
pidettävä tarkoituksenmukaisena myös ta-
loudellisesti, koska olemassa olevat valmiu-
det huomioon ottaen tehtävien  hoitaminen  
ei  merkittävästi  lisäisi  keskuksen  kustan-
nuksia  tai  henkilöstön tarvetta.  

 
2.2.3. Korvauselin 

Esitys sisältää säännökset korvauselimestä, 
jolle Suomessa asuinpaikan omaava vahin-
gonkärsinyt voi esittää korvausvaatimuksen-
sa, jos vahingosta vastuussa oleva vakuutus-
yhtiö on laiminlyönyt korvausedustajan ni-
meämisen Suomeen tai jos vastuussa oleva 
vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja ei ole 
antanut perusteltua vastausta korvausvaati-
muksen johdosta kolmen kuukauden kulues-
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sa siitä, kun vahingonkärsinyt esitti korvaus-
vaatimuksensa. Yleisenä edellytyksenä kor-
vausvaatimuksen esittämiselle on, että lii-
kennevahingon aiheuttanut ajoneuvo on re-
kisteröity ja liikennevakuutettu muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa ja että liikenneva-
hinko on sattunut muussa ETA-valtiossa kuin 
Suomessa tai se on sattunut sellaisessa kol-
mannessa maassa, joka on liittynyt vihreän 
kortin järjestelmään.  

Tapauksissa, joissa liikennevahingon aihe-
uttanut ajoneuvo jää tunnistamatta tai korva-
usvelvollista vakuutusyhtiötä ei voida määrit-
tää kahden kuukauden kuluessa vahingon ta-
pahtumisesta, vahingonkärsinyt, jolla on 
asuinpaikka Suomessa, voi hakea korvausta 
korvauselimeltä edellyttäen, että liikenneva-
hingon aiheuttanut ajoneuvo on rekisteröity 
ja liikennevakuutettu Suomessa tai muussa 
ETA-valtiossa ja liikennevahinko on sattunut 
muussa ETA-valtiossa kuin  Suomessa  tai  
vihreän kortin järjestelmään liittyneessä kol-
mannessa maassa taikka liikennevahingon on 
aiheuttanut ajoneuvo, joka on rekisteröity 
kolmannessa maassa ja liikennevahinko on 
sattunut muussa ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa. Säännöksellä korvauselimestä pyritään 
takaamaan, ettei vahingonkärsinyt jää ilman 
sitä korvausta, johon hän on oikeutettu. 

Esitys sisältää myös säännökset korvaus-
elimen takautumisoikeudesta. Esityksessä 
ehdotetaan, että korvauselimenä toimisi Lii-
kennevakuutuskeskus, joka toimii myös lii-
kennevakuutuslain 17 §:ssä tarkoitettuna 
kansallisena takuurahastona vastaten ensisi-
jaisesti tuntemattoman, vakuuttamattoman tai 
ulkomaisen ajoneuvon aiheuttaman vahingon 
korvaamisesta.  

 
2.2.4. Suora korvauksensaantioikeus 

Vahingonkärsineen suora korvauksensaan-
tioikeus vastuuvakuutusta koskevissa vahin-
koasioissa on jo toteutettu Suomen lainsää-
dännössä vakuutussopimuslain (543/1994) 1 
§:n 2 momentin ja 67 §:n säännösten perus-
teella. Liikennevakuutuslain soveltamiskäy-
täntö on myös perustunut vahingonkärsineen 
suoraan korvauksensaantioikeuteen vakuu-
tusyhtiöön nähden. Selvyyden vuoksi ehdote-
taan kuitenkin nimenomaisen suoraa korva-
uksensaantioikeutta koskevan säännöksen si-

sällyttämistä liikennevakuutuslakiin.  
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Ehdotuksen mukaan suomalaisen vakuu-
tusyhtiön, joka harjoittaa Suomessa tai muus-
sa ETA-valtiossa liikennevakuutustoimintaa, 
ja liikennevakuutustoimintaa Suomessa har-
joittavan kolmannen maan vakuutusyhtiön on 
nimettävä korvausedustaja jokaiseen muuhun 
ETA-valtioon. Korvausedustaja voi olla 
luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on 
riittävä asiantuntemus  korvausten hoitami-
seksi. Käytännössä tällaisia voivat olla esi-
merkiksi yhteistyössä toimivat vakuutusyhti-
öt, korvauksenhoitoyritykset ja asianajotoi-
mistot. Korvausedustajan nimeämisestä va-
kuutusyhtiöille aiheutuvat kustannukset ka-
navoituvat liikennevakuutusmaksuihin, joten 
ne eivät aiheuta valtiolle kustannuksia. Esi-
tyksellä ei arvion mukaan ole merkittäviä  
vaikutuksia liikennevakuutusmaksuihin. Tie-
tokeskuksena ja korvauselimenä toimivalle 
Liikennevakuutuskeskukselle, jonka kustan-
nukset peritään pääosin liikennevakuutus-
maksujen kautta, ei esitettyjen tehtävien hoi-
tamisesta aiheutuisi merkittäviä lisäkustan-
nuksia.  
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Ehdotus parantaa merkittävällä tavalla nii-
den vahingonkärsineiden asemaa, jotka olles-
saan tilapäisesti käymässä toisessa ETA-
valtiossa joutuvat muussa ETA-valtiossa 
kuin asuinvaltiossaan rekisteröidyn ja vakuu-
tetun ajoneuvon aiheuttamaan liikennevahin-
koon. Ehdotus turvaa myös nykyistä parem-
min korvauksen suorittamisen vahingonkär-
sineelle eräissä ETA-alueen ulkopuolella ta-
pahtuvissa vahingoissa. Suomalainen vahin-
gonkärsinyt voi kotimaahan palattuaan kään-
tyä suoraan vastuussa olevan vakuutuksenan-
tajan nimeämän korvausedustajan puoleen ja 
esittää korvausvaatimuksensa äidinkielellään. 
Vahingonkärsineen oikeudellista asemaa ja 
korvausturvaa täydentävät tehokkaasti tieto-
keskus, joka avustaa liikennevahinkoon liit-
tyvien tietojen saamisessa, sekä korvauselin, 
jonka puoleen vahingonkärsinyt voi viime 
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kädessä kääntyä korvauksen saamiseksi esi-
merkiksi tilanteissa, joissa vastuussa olevaa 
vakuutusyhtiötä ei ole saatu selville.  

 
.� � %����	������ ���
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Esitysehdotus on valmisteltu virkatyönä 
sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä 
Liikennevakuutuskeskuksen edustajien kans-
sa. Valmistelun yhteydessä kuultiin asiantun-
tijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä, 
Ajoneuvohallintokeskuksesta ja Kuluttajien 

vakuutustoimistosta.  Lisäksi  on  valmiste-
lun  aikana oltu yhteydessä oikeusministeri-
öön ja Vakuutusvalvontavirastoon. 

 
.���� &������+��

Esitysehdotuksesta on pyydetty lausunnot 
oikeusministeriöltä, liikenne- ja viestintämi-
nisteriöltä, Vakuutusvalvontavirastolta, Ajo-
neuvohallintokeskukselta, Suomen Vakuu-
tusyhtiöiden Keskusliitolta, Liikennevakuu-
tuskeskukselta ja Kuluttajien vakuutustoimis-
tolta. 

�
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11 a §. Liikennevakuutuslain 3 lukuun eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 11 a §. 

Pykälän 1  momentin  mukaan  vahingon-
kärsineellä  olisi  oikeus  vaatia  korvausta 
suoraan vahingosta vastuussa olevan osapuo-
len vakuutuksenantajalta. Vahingonkärsineen 
suora kanneoikeus on jo toteutettu Suomen 
lainsäädännössä vakuutussopimuslain 1 §:n 2 
momentin ja 67 §:n sekä liikennevakuutus-
lain 11 ja 12 §:n perusteella. Selvyyden 
vuoksi ehdotetaan kuitenkin nimenomaisen 
säännöksen sisällyttämistä liikennevakuutus-
lakiin. Suora korvauksenvaatimisoikeus kos-
kisi siten myös vahingonkärsijöitä, jotka ovat  
joutuneet ehdotetun uuden 14 a §:ssä määri-
tellyn liikennevahingon uhriksi. Säännös vas-
taa neljännen liikennevakuutusdirektiivin 
(jäljempänä direktiivi) 3 artiklaa.  

 
3 a luku. )��+��������
��������������
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Liikennevakuutuslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 3 a luku, joka sisältäisi uudet 14 
a—14 m §. Pykälät sisältäisivät tarpeelliset 

säännökset direktiivin kansalliseksi voimaan 
saattamiseksi. 

14 a §. Pykälä sisältää 3 a luvun sovelta-
misalaa koskevat säännökset. Lisäksi pykä-
lässä on säännökset Suomessa liikenneva-
kuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyhti-
öiden velvollisuudesta nimetä muihin ETA-
valtioihin korvausedustaja sekä säännökset 
korvausedustajan tehtävistä ja vakuutusyhti-
ön tai tämän korvausedustajan velvollisuu-
desta suorittaa korvausta onnettomuuden uh-
riksi joutuneelle ETA-valtiossa asuvalle va-
hingonkärsineelle. 

Pykälän 1 momentin mukaan kaikkien 
Suomessa toimiluvan saaneiden vakuutusyh-
tiöiden, jotka kattavat vahinkovakuutusluok-
kaan 10 luokiteltuja riskejä, on nimettävä 
korvausedustaja jokaiseen muuhun ETA-
valtioon kuin Suomeen. Vakuutusyhtiöllä 
tarkoitetaan suomalaista vakuutusyhtiötä tai 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa 
laissa tarkoitettua kolmannen maan vakuu-
tusyhtiötä. Korvausedustajana voisi olla joko 
luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on 
riittävä asiantuntemus korvausten suorittami-
seen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Kysee-
seen tulisivat esimerkiksi asianajotoimistot, 
korvaustenhoitoyritykset ja vakuutusyhtiöt. 
Momentti vastaa sisällöltään direktiivin 4 ar-
tiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä.  



 ������������	
�  
� �
    

 

11

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin korva-
usedustajan perustehtävistä ja muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa tai muussa vihreän 
kortin maassa kuin ETA-valtiossa sattunei-
den onnettomuuksien korvaamisesta. Korva-
usedustajan tehtävänä olisi liikennevahin-
goista johtuvien korvausvaatimusten käsitte-
ly ja selvittely. Momentin mukaan korvaus-
edustajalla olisi velvollisuus ryhtyä korvaus-
vaatimusten käsittely- ja selvittelytoimiin lii-
kennevahingon johdosta, joka  on sattunut 
muussa ETA-valtiossa kuin vahingonkärsi-
neen asuinvaltiossa ja sellaisessa kolmannes-
sa maassa, jonka ensimmäisen liikenneva-
kuutusdirektiivin 1 artiklan 3 kohdassa tar-
koitettu kansallinen toimisto on liittynyt vih-
reän kortin järjestelmään ja vahingonkärsi-
neellä on ETA-valtiossa asuinpaikka ja kun 
onnettomuuden aiheuttajana on ajoneuvo, jo-
ka on vakuutettu muussa ETA-valtiossa ja 
jonka pysyvä kotipaikka on muussa ETA-
valtiossa kuin siinä ETA-valtiossa, jossa va-
hingonkärsineellä on asuinpaikka. Tyypillisiä 
liikennevahinkotilanteita, joissa suomalaisen 
vakuutusyhtiön korvausedustajan on ryhdyt-
tävä 2 momentissa säädettyihin toimenpitei-
siin, olisivat:  

1)  Muussa ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa asuva henkilö vahingoittuu liikenneonnet-
tomuudessa Suomessa ja onnettomuuden ai-
heuttanut ajoneuvo on rekisteröity ja vakuu-
tettu Suomessa. Palatessaan Suomesta asuin-
valtioonsa vahingonkärsinyt voi esittää kor-
vausvaatimuksensa Suomessa vakuutuksen 
myöntäneen vakuutusyhtiön edellä mainitus-
sa ETA-valtiossa olevalle korvausedustajalle. 

2)  Muussa ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa asuva henkilö vahingoittuu kolmannessa 
ETA-valtiossa sattuneessa liikenneonnetto-
muudessa, jonka on aiheuttanut Suomessa 
rekisteröity ja vakuutettu ajoneuvo. Vahin-
gonkärsineen palattua kolmannesta ETA-
valtiosta asuinvaltioonsa hän voi esittää kor-
vausvaatimuksen Suomessa vakuutuksen 
myöntäneen vakuutusyhtiön vahingonkärsi-
neen asuinvaltiossa olevalle korvausedusta-
jalle. 

3)  Muussa ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa asuva henkilö vahingoittuu liikenneonnet-
tomuudessa kolmannessa ETA-alueeseen 
kuulumattomassa valtiossa, joka kuuluu vih-
reän kortin järjestelmään, ja onnettomuuden 

aiheuttanut ajoneuvo on rekisteröity ja va-
kuutettu Suomessa. Palatessaan kolmannesta 
valtiosta asuinvaltioonsa vahingonkärsinyt 
voi esittää korvausvaatimuksen Suomessa 
vakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön 
vahingonkärsineen asuinvaltiossa olevalle 
korvausedustajalle. 

Momentti vastaa sisällöltään direktiivin 1 
artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 4 artiklan 1 koh-
dan säännöksiä. Tarkemmat korvausedusta-
jaa koskevat säännökset ovat 14 b—14 e 
§:ssä.  

Pykälän 3 momentin mukaan tietokeskusta 
koskevia 14 f—14 h §:n ja tunnistamattoman 
ajoneuvon aiheuttaman liikennevahingon 
korvausmenettelyä koskevan 14 m §:n sään-
nöksiä sovellettaisiin myös niissä tapauksis-
sa, joissa 2 momentissa tarkoitetun liikenne-
vahingon aiheuttaneella ajoneuvolla on va-
kuutus samassa ETA-valtiossa tai pysyvä ko-
tipaikka samassa ETA-valtiossa kuin vahin-
gonkärsijällä on kotipaikka. Momentti vastaa 
sisällöltään direktiivin 1 artiklan 1 kohdan 2 
alakohdan ja 2 kohdan säännöksiä. 

Pykälän 4 momentti sisältää säännökset 14 
m §:n säännösten soveltamisesta myös sil-
loin, kun liikennevahinko on sattunut muussa 
ETA-valtiossa  kuin vahingonkärsineen 
asuinvaltiossa ja sen aiheuttajana on ajoneu-
vo, jonka pysyvä kotipaikka on sellaisessa 
kolmannessa maassa, jonka ensimmäisen lii-
kennevakuutusdirektiivin 1 artiklassa tarkoi-
tettu kansallinen toimisto on liittynyt vihreän 
kortin järjestelmään, taikka muussa kolman-
nessa maassa. Momentti vastaa sisällöltään 
direktiivin 1 artiklan 3 kohtaa. 

14 b §. Pykälä sisältäisi direktiivin 4 artik-
lan 1 kohdan säännöksen korvausedustajan 
velvollisuudesta asua tai olla sijoittautunut 
siihen ETA-valtioon, johon hänet on nimetty, 
sekä artiklan 3 kohdan säännöksen korvaus-
edustajan oikeudesta toimia yhden tai use-
amman vakuutusyhtiön lukuun. 

14 c §. Pykälässä säädettäisiin vakuutusyh-
tiön velvollisuudesta toimittaa kaikkien 
ETA-valtioiden tietokeskuksille sen korvaus-
edustajan nimi ja osoite, jonka ne ovat ku-
hunkin ETA-valtioon nimenneet. Tietoja 
koskevista muutoksista olisi vakuutusyhtiön 
myös tehtävä ilmoitus. Pykälä vastaa sisällöl-
tään direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa. 

14 d §. Pykälän 1 momentti sisältää sään-
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nökset korvausedustajalle kuuluvista riittä-
vistä toimivaltuuksista. Nämä ovat välttämät-
tömät, jotta korvausedustaja voisi edustaa 
vakuutusyhtiötä liikennevahingoista johtuvi-
en korvausvaatimusten käsittelyä ja selvitte-
lyä varten sekä täysin korvata vahingonkär-
sineiden vaatimukset. 

Pykälän 2 momentin mukaan korvausedus-
tajan on kyettävä käsittelemään korvausasia 
vahingonkärsineen asuinvaltion virallisella 
kielellä tai virallisilla kielillä. 

Pykälä vastaa sisällöltään direktiivin 4 ar-
tiklan 5 kohtaa. 

14 e §. Pykälä sisältää direktiivin 4 artiklan 
6 kohdan säännökset vakuutusyrityksen tai 
sen korvausedustajan velvoitteista korvauk-
sen suorittamiseen, perustellun korvaustarjo-
uksen tekemisestä sekä tarpeellisista seuraa-
muksista siinä tapauksessa, että 3 a luvun 
säännöksiä ei noudateta. Pykälän säännösten 
tarkoituksena on saada vakuutuksenantaja 
esittämään korvausta koskeva ratkaisunsa 
kohtuullisen ajan kuluessa. Tavoitteena on 
välttää sitä, että vakuutuksenantaja siirtäisi 
tarpeettomasti asian ratkaisemista. 

Pykälän 1 momentin mukaan vakuutusyh-
tiön tai sen korvausedustajan on kolmen 
kuukauden kuluessa päivästä, jona vahin-
gonkärsinyt on esittänyt korvausvaatimuk-
sensa, joko korvattava liikennevahinko tai 
tehtävä perusteltu korvaustarjous, jos korva-
usvastuuta ei kiistetä ja jos vahingon suuruus 
on määritelty. Perustellulla korvaustarjouk-
sella tarkoitetaan vakuutusyhtiön tai korva-
usedustajan tekemää tarjousta, joka sisältää 
selvityksen vahingonkorvauksen perusteista 
ja määrästä. Korvauspäätös tai perusteltu tar-
jous olisi tehtävä kirjallisesti ja sen tulisi si-
sältää seikat, joiden perusteella vastuuvelvol-
lisuus ja vahingot on arvioitu. Jos vahingon-
kärsinyt ei hyväksy korvaustarjousta, hän voi 
viedä korvausasian tuomioistuimen käsiteltä-
väksi. Jos liikennevahingosta aiheutuvan vas-
tuuvelvollisuuden edellytyksiä ei voida mää-
rittää selkeästi tai vahingonkärsineelle aiheu-
tunutta vahinkoa ei ole täysin määritelty, va-
kuutuksenantajan velvollisuutta esittää kor-
vaustarjous lykätään näiden tietojen toimit-
tamiseen asti. Tässä tapauksessa vakuutuk-
senantajan on kuitenkin annettava vahingon-
kärsineelle 2 momentissa tarkoitettu perustel-
tu vastaus. Momentti vastaa direktiivin 4 ar-

tiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a 
alakohtaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuutusyh-
tiön tai sen korvausedustajan on 1 momentis-
sa mainitussa ajassa annettava perusteltu vas-
taus korvausvaatimuksessa esitettyihin koh-
tiin myös silloin, kun korvausvastuu kiiste-
tään osittain tai kokonaan tai se on epäselvä 
taikka jos vahinkojen suuruutta ei ole koko-
naan määritelty. Momentti vastaa sisällöltään 
direktiivin 4 artiklan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan b alakohtaa. 

Pykälän 3 momentissa on viivästyskorkoja 
koskeva säännös. Jos vakuutusyhtiö tai sen 
korvausedustaja ei ole korvannut liikenneva-
hinkoa tai tehnyt perusteltua korvaustarjousta 
kolmen kuukauden määräajan sisällä 1 tai 2 
momentin mukaisesti, vahingonkärsineelle 
suoritettavalle korvaussummalle on makset-
tava korkoa. Jos korvausvastuu on selvinnyt 
tai vahinkojen suuruus määritetty vakuutus-
yhtiöstä riippumattomasta syystä vasta myö-
hempänä ajankohtana kuin kolmen kuukau-
den kuluttua korvausvaatimuksen esittämi-
sestä, korkoa olisi kuitenkin maksettava vasta 
ensin mainitusta ajankohdasta lukien. Mo-
mentti vastaa sisällöltään 4 artiklan 6 kohdan 
toista alakohtaa. 

Pykälän 4 momentissa on säännökset seu-
raamuksista siinä tapauksessa, että vakuutus-
yhtiö tai sen korvausedustaja ei noudata 1—3 
momentin säännöksiä. Momentissa on viitta-
us vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 luvun ja 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 7 
luvun vakuutusyhtiöiden valvontaa koskeviin 
säännöksiin.  Momentti vastaa sisällöltään di-
rektiivin 4 artiklan 6 kohdan ensimmäisen 
alakohdan ensimmäisen virkkeen seuraa-
muksia koskevia säännöksiä. 

14 f §. Pykälässä ehdotetaan, että Liiken-
nevakuutuskeskus toimisi direktiivin 5 artik-
lassa tarkoitettuna kansallisena tietokeskuk-
sena. Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä 
olisi auttaa vahingonkärsijää selvittämään 
vahingonaiheuttajan vakuutuksenantaja ja 
korvauksenhakijan asuinvaltiossa sijaitseva 
vakuutuksenantajan korvausedustaja korva-
uksen hakemista varten siten kuin 14 g ja 14 
h §:ssä säädetään. 

14 g §. Pykälä sisältäisi säännökset  Lii-
kennevakuutuskeskuksen velvollisuudesta 
kerätä ja jakaa tietoja, joilla on merkitystä 
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korvauksen saamiseksi vahingonkärsineelle, 
sekä säännökset oikeudesta saada tietoja re-
kisterien ylläpitäjiltä. Pykälä vastaa sisällöl-
tään direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa. 

Pykälän 1 momentin mukaan Liikenneva-
kuutuskeskuksen on kerättävä ja jaettava tie-
toja, joilla on vaikutusta liikennevakuutus-
korvauksen saamiseen 14 a §:ssä tarkoite-
tuissa liikennevahinkotapauksissa. Pykälän 2 
momentissa luetellaan ne tiedot, joita Liiken-
nevakuutuskeskus tarvitsee tehtäviensä hoi-
tamiseksi, ja 3 momentissa tietojen antami-
seen velvoitetut tahot. Liikennevakuutuskes-
kus ei nykyisin itse rekisteröi kaikkia 2 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja, vaan osa niistä 
on saatavissa joko Ajoneuvohallintokeskuk-
sen ylläpitämästä rekisteristä tai vakuutusyh-
tiöiltä. Tästä syystä ei olisi tarkoituksenmu-
kaista, että Liikennevakuutuskeskus perustai-
si uusia rekistereitä, jotka sisältäisivät vas-
taavia tietoja kuin nykyisin Ajoneuvohallin-
tokeskuksen ylläpitämä rekisteri tai vakuu-
tusyhtiöiden ylläpitämät rekisterit. Pykälän 1 
momentin tiedon keruuta ja jakamista koske-
va säännös velvoittaisi Liikennevakuutus-
keskuksen huolehtimaan vain siitä, että di-
rektiivissä tarkoitetut tiedot ovat Liikenneva-
kuutuskeskukselta saatavissa riippumatta sii-
tä, mistä rekisteristä tiedot on hankittu. Kor-
vauksen saajan kannalta on olennaista, että 
eri tietolähteistä hankitut tiedot ovat myö-
hemmin saatavissa yhdestä paikasta. Mo-
mentti sisältää myös säännöksen tietokeskuk-
sen velvollisuudesta avustaa tietojen saantiin 
oikeutettuja saamaan tarvitsemansa tiedot. 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu tiedot, 
joiden keruu ja jakelu 1 momentin mukaisesti 
on järjestettävä. Momentin 1 kohdassa tar-
koitetut moottoriajoneuvojen rekisterinume-
rot ovat saatavissa Ajoneuvohallintokeskuk-
sen ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä, josta  
Liikennevakuutuskeskus saa tarvitsemansa 
tiedot kiinteän yhteyden avulla. Momentin 2 
kohdan mukaiset liikennevakuutussopimus-
ten numerot ovat vakuutusyhtiöillä, joilta 
Liikennevakuutuskeskus saa tiedot tapaus-
kohtaisesti tiedustelemalla. Momentin 3 koh-
dan vakuutuksen päättymispäivää koskeva 
tieto on vastaavasti saatavissa asianomaiselta 
vakuutusyhtiöltä tapauskohtaisesti tieduste-
lemalla. Momentin 4 kohta koskee vihreän 
kortin tai rajavakuutussopimuksen numeroa. 

Liikennevakuutuskeskus myöntää rajavakuu-
tukset ulkomaalaisille ajoneuvoille, joten ra-
javakuutusten numerot ovat jo nykyisin Lii-
kennevakuutuskeskuksen rekisterissä. Vih-
reistä korteista vakuutusyhtiöt eivät vielä ny-
kyisin pidä rekisteriä. Yhtiöiden on tästä 
syystä lisättävä myöntämiensä vihreiden 
korttien tiedot omiin rekistereihinsä. Liiken-
nevakuutuskeskus saisi vihreän kortin nume-
ron tietoonsa yhtiöltä asiaa tiedustelemalla. 
Momentin 5 kohdan  mukaan 14 a §:ssä mai-
nituista vakuutusyhtiöistä ja näiden nimeä-
mistä korvausedustajista on kerättävä tiedot. 
Tällä hetkellä tietoja ei ole kerätty keskitetys-
ti, mistä syystä Liikennevakuutuskeskukseen  
olisi perustettava kyseisiä tietoja varten uusi 
rekisteri. Liikennevakuutuslain 15 §:n 1 mo-
mentin mukaan valtion ei tarvitse hankkia 
omistamilleen ajoneuvoille liikennevakuutus-
ta. Ehdotetun momentin 6 kohdan mukaan 
myös näiden ajoneuvojen tietojen keräämi-
nen on järjestettävä. Valtiokonttori pitää val-
tion omistamista ajoneuvoista rekisteriä, jos-
ta Liikennevakuutuskeskus saisi tarvittaessa 
tapauskohtaiset tiedot. Lisäksi puolustusvoi-
mat pitää sotilasajoneuvoista erillistä ajoneu-
vorekisteriä. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset Lii-
kennevakuutuskeskuksen oikeudesta saada 
tietoja 2 momentissa tarkoitettujen tietojen 
hankinnasta tai ylläpitämisestä vastaavilta vi-
ranomaisilta tai vakuutusyhtiöiltä. Viran-
omaisista kyseeseen tulisivat tällä hetkellä 
Ajoneuvohallintokeskus ja Valtiokonttori. 
Tietojen hankinnasta ja ylläpitämisestä vas-
taavien olisi huolehdittava siitä, että tiedot 
ovat seitsemän vuoden ajan Liikennevakuu-
tuskeskuksen saatavissa siitä ajankohdasta 
lukien kun ajoneuvo on poistettu rekisteristä 
tai vakuutussopimus on päättynyt.  

14 h §. Pykälä sisältää säännökset Liiken-
nevakuutuskeskuksen velvollisuudesta 
ylläpitää korvausedustajia koskevaa 
rekisteriä, antaa tietoja vahingonkärsineelle 
sekä toimia yhteistyössä toisen ETA-valtion 
tietokeskuksen kanssa. 

Pykälän 1 momentin mukaan Liikenneva-
kuutuskeskuksen on pidettävä rekisteriä kai-
kissa ETA-valtioissa toimivista vakuutusyh-
tiöiden korvausedustajista. Liikennevakuu-
tuskeskuksen oikeus saada korvausedustajia 
koskevia tietoja perustuu direktiivin 8 artik-
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laan, jonka mukaan  ETA-valtioissa toimivat 
direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 3 
alakohdassa tarkoitetut liikennevakuutusta 
harjoittavat vakuutusyhtiöt ovat velvolliset 
toimittamaan kaikkien jäsenvaltioiden tieto-
keskuksille sen korvausedustajan nimen ja 
osoitteen, jonka ne ovat kuhunkin jäsenvalti-
oon nimenneet.  

Pykälän 2 momentissa säädetään Liikenne-
vakuutuskeskuksen velvollisuudesta antaa 
vahingonkärsineelle seitsemän vuoden ajan 
liikennevahingon jälkeen viipymättä tietoja 
vakuutusyrityksestä, vakuutussopimuksen 
numerosta ja vakuutusyrityksen korvaus-
edustajasta tapauksissa, jolloin vahingonkär-
sinyt asuu Suomessa tai vahingon aiheuttanut 
ajoneuvo on rekisteröity Suomessa taikka lii-
kennevahinko on tapahtunut Suomessa. Pe-
rusedellytyksinä tietojen saantiin olisi lisäksi, 
että lain 14 a §:n 2 ja 3 momentissa mainitut 
ehdot täyttyvät.   

Pykälän 2 momentin säännöksellä varmis-
tetaan vahingonkärsineen oikeus toteuttaa 
korvauksenvaatimisoikeutensa, kun hänellä 
on tiedossa, kenelle korvausvaatimus voi-
daan kohdistaa. Momentti vastaa sisällöltään 
direktiivin 5 artiklan 3 kohdan ensimmäistä 
alakohtaa. 

Pykälän 3 momentissa on säännös, joka 
velvoittaa Liikennevakuutuskeskusta toimit-
tamaan vahingonkärsineelle vahingon aiheut-
taneen ajoneuvon omistajan tai rekisteröidyn 
haltijan nimi ja osoite, jos tiedon saantiin on 
perusteltu syy. Yleensä vahingonkärsineelle 
riittää korvauksen vaatimiseksi, että hän saa 
selville vahingon aiheuttaneen ajoneuvon va-
kuutuksenantajan, minkä perusteella hän voi 
helpommin käyttää suoraa korvauksenvaati-
misoikeuttaan. Momentissa tarkoitettu perus-
teltu syy voi olla olemassa, kun vahingonkär-
sinyt tarvitsee edellä mainittua tietoa korva-
usasiansa hoitamiseksi. Korvauksen vaati-
mista varten voi tällöin olla välttämätöntä, et-
tä vahingonkärsineellä on käytettävissään 
ajoneuvon omistajaa tai vakinaista kuljettajaa 
koskevat tiedot. Tarvittavat tiedot Liikenne-
vakuutuskeskus saa joko vakuutusyhtiöltä tai 
Ajoneuvohallintokeskukselta taikka toisen 
ETA-valtion tietokeskukselta. Momentti vas-
taa sisällöltään direktiivin 5 artiklan 4 koh-
taa. 

Pykälän 4 momentissa on säännökset Lii-

kennevahinkokeskuksen velvollisuudesta 
toimia yhteistyössä toisen ETA-valtion tieto-
keskuksen kanssa 2 momentissa tarkoitettu-
jen tietojen hankkimiseksi vahingonkärsi-
neelle. Tietokeskusten välinen yhteistyö on 
välttämätöntä, jotta vahingonkärsineen asuin-
valtiossa saataisiin selville toisessa ETA-
valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteri-
numero ja vakuutuksenantajan nimi. Mo-
mentti vastaa sisällöltään direktiivin 5 artik-
lan 3 kohdan toista alakohtaa. 

Pykälän 5 momentti sisältää säännöksen 
korvausvelvollisesta viranomaisesta tiedot-
tamisesta silloin, kun vahingon aiheuttanut 
ajoneuvo on vapautettu vakuuttamisvelvolli-
suudesta. Säännös koskisi käytännössä Val-
tiokonttorista annettavaa tietoa. Momentti 
vastaa sisällöltään 5 artiklan 4 kohdan toista 
ja kolmatta alakohtaa. 

14 i §. Pykälässä ehdotetaan, että Liiken-
nevakuutuskeskus toimisi direktiivin 6 artik-
lassa tarkoitettuna kansallisena korvauseli-
menä. Jäljempänä olevissa 14 j—14 l §:ssä 
on säännökset Liikennevakuutuskeskuksen 
velvollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin sil-
loin, kun vahingonaiheuttaneen ajoneuvon 
vakuutuksenantaja on laiminlyönyt korvaus-
edustajan nimeämisen vahingonkärsineen 
asuinvaltioon taikka vakuutuksenantaja tai 
tämän korvausedustaja ei ole antanut perus-
teltua vastausta vahingonkärsineen esittämiin 
korvausvaatimuksiin määräajassa tai on hy-
lännyt korvausvaatimuksen perustelematta 
päätöstä. Pykälä vastaa sisällöltään direktii-
vin 6 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakoh-
taa. 

14 j §. Pykälä sisältää säännökset vahin-
gonkärsineen oikeudesta hakea korvausta 
Suomessa  korvauselimenä toimivalta Lii-
kennevakuutuskeskukselta. Korvausta voisi 
hakea vain Suomessa asuinpaikan omaava 
vahingonkärsinyt 14 a §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa vahingoissa. Tällöin siis edellyte-
tään, että liikennevahingon aiheuttanut ajo-
neuvo on rekisteröity ja liikennevakuutettu 
jossakin muussa ETA-valtiossa kuin Suo-
messa ja että liikennevahinko on sattunut 
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa tai se 
on sattunut sellaisessa kolmannessa maassa, 
joka on liittynyt vihreän kortin järjestelmään. 

Korvausta keskukselta voidaan 1 momentin 
mukaan hakea ensinnä siinä tapauksessa, että 
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ulkomainen vakuutusyhtiö tai sen korvaus-
edustaja ei ole antanut perusteltua vastausta 
korvausvaatimuksen esittämisestä lukien 
kolmen kuukauden kuluessa. Perustellun vas-
tauksen antamatta jättämiseen voidaan rin-
nastaa myös korvausvaatimuksen hylkäämi-
nen ilmoittamatta vahingonkärsineelle hyl-
käämispäätöksen perusteita. Lisäksi korvaus-
ta keskukselta voidaan hakea siinä tapauk-
sessa, että vakuutusyhtiö ei ole nimennyt 
korvausedustajaa Suomeen. Jos vahingonkär-
sinyt on viimeksi mainitussa tapauksessa 
esittänyt korvausvaatimuksen suoraan vahin-
gosta korvausvastuussa olevalle vakuutusyh-
tiölle ja saanut yhtiöltä vaatimuksen esittämi-
sestä kolmen kuukauden  määräajassa perus-
tellun vastauksen, hänellä ei olisi enää oike-
utta esittää korvausvaatimusta Liikenneva-
kuutuskeskukselle. Momentti vastaa sisällöl-
tään direktiivin 6 artiklan 1 kohdan toista 
alakohtaa. 

Pykälän 2 momentissa on säännös korva-
usasian käsittelyn estymisestä Liikenneva-
kuutuskeskuksessa, jos vahingonkärsinyt 
ryhtyy oikeudellisiin toimenpiteisiin suoraan 
vakuutusyhtiötä vastaan. Käsittelykiellon 
edellytyksenä olisi, että asia on vireillä ylei-
sessä tuomioistuimessa. Momentti vastaa 6 
artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa. 

14 k §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
kahden kuukauden määräajasta, jonka kulu-
essa Liikennevakuutuskeskuksen on ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin vahingonkärsineen esi-
tettyä sille korvausvaatimuksensa 14 j §:n 
mukaisesti. Korvausasian käsittelyä keskuk-
sessa ei kuitenkin saisi jatkaa, jos vakuutus-
yhtiö tai sen korvausedustaja antaa korvaus-
asian käsittelyn aikana korvausvaatimukseen 
perustellun vastauksen. Momentti vastaa 6 
artiklan 1 kohdan neljättä alakohtaa. 

Jotta vakuutuksenantajalla ja tämän edusta-
jalla, vakuutuksenantajan toimipaikan korva-
uselimellä sekä vahingon aiheuttajalla olisi 
mahdollisuus esittää omat kantansa korvaus-
vaatimukseen, säädetään 2 momentissa, että 
Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava 
mainituille tahoille korvausvaatimuksesta. 
Vahingon aiheuttajalle ilmoitus olisi tehtävä 
vain silloin, kun tämän henkilöllisyys on 
keskuksen tiedossa. Ilmoitusvelvollisuudella 
ei olisi vaikutusta korvausasian käsittelyyn 
Liikennevakuutuskeskuksessa. Momentti 

vastaa sisällöltään direktiivin 6 artiklan 1 
kohdan viidettä alakohtaa. 

14 l §. Liikennevakuutuskeskuksella, joka 
on korvannut Suomessa asuvan vahingonkär-
sineen vahingon, olisi pykälän 1 momentin 
mukaan oikeus vaatia takaisin maksamansa 
korvaus sen ETA-valtion korvauselimeltä, 
jossa vakuutuksenantajan toimipaikka sijait-
see. Tällöin vahingonkärsineen oikeus va-
hingon aiheuttajaa tai tämän vakuutusyhtiötä 
vastaan siirtyisi direktiivin 6 artiklan 2 koh-
dan 2 alakohdan perusteella mainitulle ETA-
valtion korvauselimelle. Momentti vastaa si-
sällöltään direktiivin 6 artiklan 2 kohdan en-
simmäistä alakohtaa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Liikenne-
vakuutuskeskuksen velvollisuudesta suorittaa 
hyvitys toisen ETA-valtion korvauselimelle, 
silloin kun vakuutuksenantajan toimipaikka 
on Suomessa ja vahingonkärsinyt asuu kysei-
sessä ETA-valtiossa, jonka korvauselin on 
maksanut korvauksen. Tällöin vahingonkär-
sineen oikeus vahingon aiheuttajaa tai tämän 
vakuutusyhtiötä vastaan siirtyisi vastaavasti 
Liikennevakuutuskeskukselle siltä osin kuin 
mainitun ETA-valtion korvauselin on suorit-
tanut korvausta kärsitystä vahingosta. Mo-
mentti vastaa direktiivin 6 artiklan 2 kohdan 
toista alakohtaa. 

14 m §. Pykälä sisältää säännökset korva-
usmenettelystä silloin kun 14 a §:ssä tarkoi-
tettu liikennevahingon aiheuttanut ajoneuvo 
jää tunnistamatta tai kun korvausvelvollista 
vakuutusyhtiötä ei saada selville kahden 
kuukauden määräajassa. Pykälän  mukaan 
Suomessa asuvalla vahingonkärsineellä olisi 
tällöin oikeus hakea korvausta Liikenneva-
kuutuskeskukselta. Keskukselle syntyisi täl-
löin takautumisoikeus siltä osin kuin se jou-
tuisi suorittamaan korvausta vahingonkärsi-
neelle. Jos korvausvelvollinen vakuutusyritys 
jää selvittämättä, keskuksella olisi oikeus pe-
riä maksamansa korvaus sen ETA-valtion 
kansalliselta takuurahastolta, jossa vahingon 
aiheuttaneella ajoneuvolla on pysyvä koti-
paikka. Liikennevakuutuslain 17 §:n 1 mo-
mentissa on takuurahastoa koskevat säännök-
set. Jos ajoneuvo jää tunnistamatta,  Liiken-
nevakuutuskeskus voisi periä maksamansa 
korvauksen sen ETA-valtion kansalliselta ta-
kuurahastolta, jossa vahinko tapahtui. Vas-
taava menettely olisi myös silloin, kun tun-
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nistamaton vahingon aiheuttanut ajoneuvo on 
kolmannesta maasta. Pykälän mukaan kes-
kuksella olisi oikeus saada takaisin maksa-
mansa korvaukset vain 14 l §:ssä säädetyin 
edellytyksin. Pykälä vastaa sisällöltään direk-
tiivin 7 artiklaa ja 1 artiklan 3 kohtaa. 

 
��������	
��������

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2002. Lain 14 i—14 m  
§:n voimaan tulosta ehdotetaan säädettäväksi 
erikseen valtioneuvoston asetuksella. 

 
����� &���	����������*��������	�����23��

���������	������23����������������

2 luku. /����������*��
���������� 

2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, joka velvoittaa vakuutusyhtiötä 
liikennevakuutustoiminnan harjoittamista 
koskevassa toimilupahakemuksessaan ilmoit-
tamaan jokaiseen muuhun ETA-valtioon  
nimettävien korvausedustajien nimet ja osoit-
teet. Korvausedustajien nimeäminen on eräs 
liikennevakuutustoimintaa harjoittavan va-
kuutusyhtiön toimiluvan saamisen edellytys. 
Yhtiöllä olisi myös perustamisen jälkeen 
velvollisuus huolehtia siitä, että sillä on kor-
vausedustaja kussakin ETA-valtiossa. Jos yh-
tiö ei tältä osin täytä toimiluvan ehtoja, siihen 
voidaan kohdistaa 14 luvussa säädettyjä va-
kuutusyhtiön valvontaa koskevia 
toimenpiteitä. Momentti vastaa sisällöltään 
direktiivin 8 artiklan a kohtaa. 

 
2 a luku ���	��������+����������

�+�����������+������

11 §.  Pykälän uudessa 4 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi laissa 1 ehdotettavassa 
liikennevakuutuslain 14 a §:ssä tarkoitetun 
korvausedustajan velvollisuudesta hoitaa 
mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetun 
korvausasiamiehen tehtävät silloin, kun va-
kuutusyhtiö on laiminlyönyt korvausasia-
miehen nimeämisen. Toisen vahinkovakuu-
tusdirektiivin 12 a artiklan 4 kohdan 2 ala-
kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se on va-
hinkovakuutuksen täydennysdirektiivissä, 
korvausasiamies toimii vakuutusyrityksen 

nimeämänä edustajana, jonka tehtävänä on 
liikennevakuutustoimintaa toisessa ETA-
valtiossa harjoittavan vakuutusyhtiön puoles-
ta huolehtia korvausvaatimusten käsittelyyn 
liittyvistä toimenpiteistä.  Momentti vastaa 
sisällöltään direktiivin 9 artiklaa. 

 
 

��������	
��������

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan saman-
aikaisesti liikennevakuutuslain muuttamises-
ta annettavan lain kanssa. 

 
��,�� &������+�������	����������*����

���������������23���������������

19 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti 
siirtyisi 4 momentiksi. Samoilla perusteilla 
kuin vakuutusyhtiölain 2 luvun 2 §:n 3 mo-
mentissa, uusi 3 momentti sisältäisi säännök-
sen Suomessa liikennevakuutustoimintaa 
koskevaa toimilupaa hakevan kolmannen 
maan vakuutusyhtiön velvollisuudesta 
ilmoittaa hakemuksessa jokaiseen muuhun 
ETA-valtioon kuin Suomeen nimettäviä kor-
vausedustajia koskevat tiedot.  Momentti 
vastaa sisällöltään direktiivin 8 artiklan b 
kohtaa. 

 
��������	
��������

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan saman-
aikaisesti liikennevakuutuslain muuttamises-
ta annettavan lain kanssa. 

 
�� � ���������������*���� � �� �����

������� �

Ehdotuksen mukaan liikennevakuutuslain 
14 i—14 m §:n voimaan tulosta säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston 
asetuksella  on  tarkoitus  myös  säätää ajan-
kohdasta, johon mennessä 14 a §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut korvausedustajat on nimettä-
vä ja 14 c §:ssä tarkoitetut tiedot on toimitet-
tava. 

 
,� � /+�������+�

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tule-
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maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 
jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on annettava direktiivin nou-
dattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hal-
linnolliset määräykset 20 päivään heinäkuuta 
2002 mennessä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
huolehdittava siitä, että direktiivin säännök-
siä sovelletaan 20 päivään tammikuuta 2003 
mennessä.  

Direktiivin 10 artiklan 3 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on perustettava tai hyväksyt-
tävä korvauselin 6 artiklan 1 kohdan mukai-
sesti ennen 20 päivää tammikuuta 2002, mi-
kä ei kuitenkaan estäisi direktiivin 10 artiklan 
1 kohdan soveltamista. 

Direktiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan 6 
artikla tulee voimaan sen jälkeen, kun jäsen-
valtioiden perustamat tai hyväksymät korva-
uselimet ovat keskenään tehneet sopimuksen 
toiminnoistaan ja velvollisuuksistaan sekä 

hyvitysmenettelyn yksityiskohdista. Komis-
sio vahvistaa sopimuksen voimaantulopäivän 
todettuaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kans-
sa, että kyseinen sopimus on tehty. Jos kor-
vauselimet eivät ole tehneet sopimusta ennen 
20 päivää heinäkuuta 2002, komission on di-
rektiivin 10 artiklan 3 kohdassa säädetyn 
mukaisesti ehdotettava tarvittavia toimenpi-
teitä sen varmistamiseksi, että korvauselimen 
velvollisuuksia ja oikeuksia koskevat 6 ja 7 
artiklan säännökset tulisivat voimaan ennen 
20 päivää tammikuuta 2003. Näistä syistä 
lain 14 i—14 m §:n voimaan tulosta ehdote-
taan säädettäväksi erikseen valtioneuvoston 
asetuksella myöhemmin, kun korvauselinten 
välisen sopimuksen tekoajankohta tai maini-
tut komission toimenpiteet ovat tiedossa.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

������� 26 päivänä kesäkuuta 1959 annettuun liikennevakuutuslakiin (279/1959) uusi 11 a 

§ ja uusi 3 a luku seuraavasti: 
 
 

3 luku 

!+�	�������	��������������	���1+����

 
11 a § 

Vahingonkärsineellä on oikeus vaatia tä-
män lain perusteella korvausta suoraan va-
kuutuksenantajalta. 

 
 

3 a luku 

����������+��������
�����������������
	����+�����+�	�������

14 a § 
Jos suomalainen vakuutusyhtiö tai ulko-

maisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(398/1995) tarkoitettu kolmannen maan va-
kuutusyhtiö aikoo harjoittaa tämän lain mu-
kaista vakuutusta Suomessa tai suomalainen 
vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa muuta vahin-
kovakuutusluokkaan 10 kuuluvaa vakuutusta 
kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuutusta 
muussa ETA-valtiossa, yhtiön on nimettävä 
korvausedustaja jokaiseen muuhun ETA-
valtioon. 

 Korvausedustajan tehtävänä on liikenne-
vahingoista johtuvien korvausvaatimusten 
käsittely ja selvittely, kun 

1) liikennevahinko on sattunut muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, 
jäljempänä ������
���, kuin siinä ETA-
valtiossa, jossa vahingonkärsineellä on 
asuinpaikka, tai sellaisessa kolmannessa 

maassa, jonka moottoriajoneuvojen käyttöön 
liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta 
ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaat-
tamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädän-
nön lähentämisestä annetun neuvoston direk-
tiivin 72/166/ETY 1 artiklan 3 kohdassa tar-
koitettu kansallinen toimisto on liittynyt vih-
reän kortin järjestelmään ja vahingonkärsi-
neellä on asuinpaikka ETA-valtiossa; tai   

2) liikennevahinko on aiheutunut sellaisen 
ajoneuvon käytöstä, jota varten on vakuutus 
muussa ETA-valtiossa ja jonka pysyvä koti-
paikka on muussa ETA-valtiossa kuin siinä 
ETA-valtiossa, jossa vahingonkärsineellä on 
asuinpaikka. 

Jäljempänä olevia 14 f—14 h ja 14 m §:n 
säännöksiä sovelletaan myös, kun 2 momen-
tissa tarkoitettu liikennevahinko on aiheutu-
nut sellaisen ajoneuvon käytöstä, jota varten 
on vakuutus tai jonka pysyvä kotipaikka on 
siinä ETA-valtiossa, jossa vahingonkärsi-
neellä on asuinpaikka. 

Jäljempänä olevia 14 m §:n säännöksiä so-
velletaan myös, kun liikennevahinko on sat-
tunut muussa ETA-valtiossa kuin siinä ETA-
valtiossa, jossa vahingonkärsineellä on 
asuinpaikka, ja kun liikennevahingon on ai-
heuttanut ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka 
on 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tai 
muussa kolmannessa maassa. 

 
 

14 b § 
Korvausedustajan on asuttava tai oltava si-

joittautunut siihen ETA-valtioon, johon hänet 
on nimetty. Korvausedustaja voi toimia yh-
den tai useamman vakuutusyhtiön  lukuun. 
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14 c § 
Edellä 14 a §:ssä tarkoitetun vakuutusyhti-

ön on viipymättä toimitettava moottoriajo-
neuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta 
otettavaa vakuutusta koskevien jäsenvaltioi-
den lainsäädäntöjen lähentämisestä ja neu-
voston direktiivien 73/239/ETY ja 
88/357/ETY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/26/EY, jäljempänä neljäs liikenneva-
kuutusdirektiivi, 5 artiklassa tarkoitetuille, 
kaikkien ETA-valtioiden tietokeskuksille 14 
a §:n perusteella nimeämiensä korvausedus-
tajien nimet ja osoitteet sekä niiden muutok-
set. 

 
14 d § 

Korvausedustajalla  on oltava 14 a §:n 2 
momentissa tarkoitettujen korvausvaatimus-
ten käsittelyä ja selvittelyä varten oikeus 
edustaa liikennevahingosta korvausvastuussa 
olevaa vakuutusyhtiötä ja suorittaa vahingos-
ta johtuvat korvaukset. 

Korvausedustajan on kyettävä suorittamaan 
1 momentin mukaiset tehtävät sen ETA-
valtion virallisella kielellä tai virallisilla kie-
lillä, jossa vahingonkärsineellä on asuinpaik-
ka. 

 
14 e § 

Edellä 14 a §:ssä tarkoitetun vakuutusyhti-
ön tai sen korvausedustajan on kolmen kuu-
kauden kuluessa päivästä, jona vahingonkär-
sinyt on esittänyt korvausvaatimuksensa, 
korvattava 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu 
liikennevahinko tai tehtävä perusteltu korva-
ustarjous, jos korvausvastuuta ei kiistetä ja 
jos vahinkojen suuruus on määritelty.  

Jos korvausvastuu kiistetään osittain tai 
kokonaan tai se on epäselvä taikka jos vahin-
kojen suuruutta ei ole kokonaan määritelty, 
on vakuutusyhtiön tai sen korvausedustajan 1 
momentissa mainitun ajan kuluessa annettava 
perusteltu vastaus korvausvaatimukseen. 

Viivästyneelle korvaukselle on maksettava 
korkolaissa säädetty viivästyskorko. 

Jos vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja 
ei noudata 1—3 momentissa tarkoitettuja 
säännöksiä, Vakuutusvalvontavirasto voi 
ryhtyä vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 lu-
vussa tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä an-
netun lain 7 luvussa säädettyihin valvonta-

toimenpiteisiin vakuutusyhtiöitä kohtaan. 
 

14 f § 
Liikennevakuutuskeskus toimii Suomessa 

neljännen liikennevakuutusdirektiivin 5 
artiklassa tarkoitettuna tietokeskuksena.  

 
14 g § 

Vahingonkärsineiden etujen turvaamiseksi 
ja tietojen nopean saatavuuden varmistami-
seksi 14 a §:ssä tarkoitetuissa liikennevahin-
kotapauksissa Liikennevakuutuskeskus kerää 
ja jakaa tietoja, joilla on vaikutusta liikenne-
vakuutuskorvauksen saamiseen, sekä avustaa 
näiden tietojen saamisessa siihen oikeutettu-
ja. 

Liikennevakuutuskeskuksen on 1 momen-
tissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi erityi-
sesti järjestettävä seuraavien tietojen keruu ja 
jakelu 

1) Suomessa rekisteröityjen moottori-
ajoneuvojen rekisterinumerot; 

2) liikennevakuutussopimusten nume-
rot; 

3) vakuutuksen päättymispäivämäärä, 
jos vakuutus on päättynyt; 

4) vihreän kortin tai rajavakuutussopi-
muksen numero, jos sellainen on myönnetty; 

5) edellä 14 a §:ssä mainitut vakuutus-
yhtiöt ja niiden nimeämät korvausedustajat; 
ja 

6) ajoneuvot, joita varten 15 §:n 1 mo-
mentin mukaan ei ole oltava liikennevakuu-
tusta. 

Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus 
saada 2 momentissa tarkoitettujen tietojen 
hankinnasta tai ylläpitämisestä vastaavilta vi-
ranomaisilta tai vakuutusyhtiöiltä nämä tie-
dot siihen saakka, kunnes seitsemän vuotta 
on kulunut ajoneuvon poistamisesta rekiste-
ristä tai vakuutussopimuksen päättymisestä. 

 
14 h § 

Liikennevakuutuskeskus pitää rekisteriä 
ETA-valtioissa toimivista vakuutusyhtiöiden 
korvausedustajista. 

Vahingonkärsineellä on liikennevahingon 
jälkeen seitsemän vuoden ajan oikeus saada 
Liikennevakuutuskeskukselta viipymättä tie-
dot vakuutusyrityksestä, vakuutussopimuk-
sen numerosta ja vakuutusyrityksen korvaus-
edustajasta, jos 
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1) vahingonkärsineen asuinpaikka on 
Suomessa; 

2) vahingon aiheuttanut ajoneuvo on 
rekisteröity Suomessa; tai  

3) liikennevahinko on tapahtunut Suo-
messa. 

Liikennevakuutuskeskuksen on toimitetta-
va  vahingonkärsineelle  vahingon  aiheutta-
neen ajoneuvon omistajan tai rekisteröidyn 
haltijan nimi ja osoite, jos vahingon kärsi-
neellä on perusteltu syy näiden tietojen saa-
miseksi. 

Liikennevakuutuskeskuksen on toimittava 
yhteistyössä toisen ETA-valtion tietokeskuk-
sen kanssa 2 momentissa mainittujen tietojen 
luovuttamiseksi toisen ETA-valtion tietokes-
kukselle tai vastaavien tietojen hankkimisek-
si toisen ETA-valtion tietokeskukselta vahin-
gonkärsineelle. 

Jos vahingon aiheuttanut ajoneuvo on va-
pautettu vakuuttamisvelvollisuudesta, Lii-
kennevakuutuskeskuksen on vahingonkärsi-
neen pyynnöstä toimitettava hänelle tieto sii-
tä viranomaisesta, joka vastaa ajoneuvon ai-
heuttaman liikennevahingon korvaamisesta. 

 
14 i § 

Liikennevakuutuskeskus toimii Suomessa 
neljännessä liikennevakuutusdirektiivissä 
tarkoitettuna korvauselimenä. 

 
14 j § 

Vahingonkärsinyt, jolla on Suomessa 
asuinpaikka, voi 14 a §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa vahingoissa esittää korvausvaati-
muksensa Liikennevakuutuskeskukselle, 

1) jos sen ajoneuvon, jonka käytöstä va-
hinko aiheutui, vakuutusyhtiö tai sen korva-
usedustaja ei ole antanut perusteltua vastaus-
ta korvausvaatimuksen johdosta kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun vahingon kär-
sinyt esitti korvausvaatimuksensa vakuutus-
yhtiölle tai sen korvausedustajalle; tai 

2) jos vakuutusyhtiö on laiminlyönyt 
nimetä korvausedustajan Suomeen neljännen 
liikennevakuutusdirektiivin 4 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti; korvausvaatimusta ei kuiten-
kaan voi esittää korvauselimelle, jos vahin-
gonkärsinyt on esittänyt korvausvaatimuksen 
suoraan vahingon aiheuttaneen ajoneuvon 
vakuutusyhtiölle ja saanut perustellun vasta-

uksen kolmen kuukauden kuluessa vaatimuk-
sen esittämisestä 

Liikennevakuutuskeskus ei voi käsitellä 
korvausvaatimusta, jos vahingonkärsinyt on 
saattanut korvausasian vakuutusyhtiötä vas-
taan vireille yleisessä tuomioistuimessa. 

 
14 k § 

Liikennevakuutuskeskuksen on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin korvausasian käsittelemiseksi 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vahin-
gonkärsinyt on esittänyt sille 14 j §:ssä tar-
koitetun korvausvaatimuksensa. Keskus ei 
saa jatkaa korvausasian käsittelyä, jos vakuu-
tusyhtiö tai sen  korvausedustaja  antaa kor-
vauskäsittelyn aikana korvausvaatimukseen 
perustellun vastauksen. 

Liikennevakuutuskeskuksen on välittömäs-
ti ilmoitettava korvausvaatimuksesta ja ai-
komuksestaan vastata siihen kahden kuukau-
den kuluessa  

1) vahingon aiheuttaneen ajoneuvon 
vakuutusyhtiölle tai sen korvausedustajalle; 

2) sen ETA-valtion korvauselimelle, 
jossa liikennevakuutuksen myöntäneen va-
kuutusyrityksen toimipaikka sijaitsee; ja 

3) vahingon aiheuttajalle, jos tämä on 
Liikennevakuutuskeskuksen tiedossa. 

 
14 l § 

Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus 
vaatia takaisin maksamansa korvaus sen 
ETA-valtion korvauselimeltä, jossa vakuu-
tussopimuksen tehneen vakuutusyhtiön toi-
mipaikka on. 

Jos vakuutussopimuksen tehneen korvauk-
seen velvollisen vakuutusyhtiön toimipaikka 
on Suomessa ja sen ETA-valtion, jossa va-
hingonkärsinyt asuu, korvauselin on maksa-
nut korvauksen, Liikennevakuutuskeskuksel-
la on velvollisuus suorittaa hyvitys mainitun 
jäsenvaltion korvauselimelle. Tällöin vahin-
gonkärsineen oikeus saada korvausta vahin-
gon aiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä 
siirtyy Liikennevakuutuskeskukselle siltä 
osin, kuin mainitun ETA-valtion korvauselin 
on suorittanut korvausta kärsitystä vahingos-
ta. 

 
14 m § 

Jos 14 a §:ssä tarkoitetun liikennevahingon 
aiheuttanut ajoneuvo jää tunnistamatta tai jos 
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korvausvelvollista vakuutusyhtiötä ei voida 
määrittää kahden kuukauden kuluessa vahin-
gon tapahtumisesta, vahingonkärsineellä, jol-
la on asuinpaikka  Suomessa, on oikeus ha-
kea korvausta  Liikennevakuutuskeskukselta.  
Keskuksella on tällöin oikeus saada  maksa-
mansa  korvaus takaisin 14 l §:ssä säädetyin 
edellytyksin seuraavasti: 

1) jos vakuutusyritystä ei saada selville, 
sen ETA-valtion 17 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetulta kansalliselta takuurahastolta, jossa va-
hingon aiheuttaneella ajoneuvolla on pysyvä 
kotipaikka; 

2) jos ajoneuvo jää tunnistamatta, sen 
ETA-valtion kansalliselta takuurahastolta, 
jossa vahinko tapahtui; tai 

3) jos kyse on kolmannen maan ajo-
neuvosta, sen ETA-valtion kansalliselta ta-
kuurahastolta, jossa vahinko tapahtui. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         

kuuta 20  .  
Tämän lain 14 i—14 m §:n voimaan tulosta 

säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Ajankohdasta, johon mennessä 14 a §:n 1 

momentissa tarkoitetut korvausedustajat on 
nimettävä ja 14 c §:ssä tarkoitetut tiedot toi-
mitettava, säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella.  

 
————— 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

������� 28 päivänä joulukuuta 1979 annettuun  vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 2 

§:ään uusi 3 momentti lailla 611/1997 kumotun 3 momentin tilalle ja 2 a luvun 11 §:ään uusi 4 
momentti, sellaisena kuin 2 a luvun 11 § on osaksi laissa 389/1995 ja laissa 79/1999, seuraa-
vasti: 

 
 

2 luku 

/����������*��
�����������

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos toimilupahakemus koskee muuta va-
hinkovakuutusluokkaan 10 kuuluvaa vakuu-
tusta kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuutus-
ta, hakemuksessa on ilmoitettava liikenneva-
kuutuslain (279/1959) 14 a §:n mukaisesti 
jokaiseen muuhun ETA-valtioon nimettävien 
korvausedustajien nimet ja osoitteet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

2 a luku 

���	��������+����������+�����������
�+������

 
11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikennevakuutuslain 14 a §:ssä tarkoitetun 

korvausedustajan on siinä ETA-valtiossa, jo-
hon hänet on määrätty, hoidettava myös edel-
lä 3 momentissa tarkoitetun  korvausasia-
miehen  tehtävät,  jos  vakuutusyhtiö on lai-
minlyönyt korvausasiamiehen nimeämisen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä         

kuuta 20  . 
 

————— 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti  

������� 17 päivänä maaliskuuta 1995 ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 

(348/1994) 19 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seu-
raavasti: 

 
19 § 

�����
	���

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toimilupahakemus koskee muuta va-

hinkovakuutusluokkaan 10 kuuluvaa vakuu-
tusta kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuutus-

ta, hakemuksessa on ilmoitettava liikenneva-
kuutuslain (279/1959) 14 a §:n mukaisesti 
jokaiseen muuhun ETA-valtioon nimettävien 
korvausedustajien nimet ja osoitteet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         

kuuta 20  .  

 
————— 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 
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