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Suomen Vakuutusmeklariliitto ry:n eridvd mielipide vakuutusten
tarjoa misesta annetun d irektiivin kansallista tdytd ntiiiinpa noa koskevan
luonnoksen ehdotetusta sisdlliistd

Suomen Vakuutusmeklarlliitto ry (SVAM)jattae eridvdn mielipiteen vakuutusten tarjoamista koskevan
IDD -direktiivin (2016/97/EU) kansallisen implementoinnin sisillon osalta. SVAM:n nikemyksen
mukaan lakiehdotuksen luonnos on osin ristiriidassa implementoitavan direktiivin kanssa eiki
nykymuodossaan vield kaikilta osin noudata direktiivin vaatimuksia. Luonnos on osin my6s ristiriidassa
muun EU -lains6ddfrnndn kanssa, esimerkiksi koskien sisdmarkkinoiden toimivuutta sekd pddomien,
pa lvel ujen ja tydvoima n vapaata liikkuvuutta.

Direktiivin tarkoituksena on yhtendistdd eurooppalaista vakuutusmarkkinaa ja markkinakaytentdje.
Direktiivin lSht6kohtana on erityisesti kuluttajan asemassa olevien vakuutuksenottajien suoja,
vakuutusmarkkinoiden lSpinikyvyys ja eri markkinatoimijoiden eli vakuutusyhtididen,
vakuutusasiamiesten ja vakuutusmeklareiden tasapuolinen kohtelu markkinoilla (level playing field).
Niin kuin hallituksen esityksen luonnoksen yleisperusteluosiossakin todetaan "Direktiivilld pyritddn
edistimdin sisdmarkkinoiden kehittymistd ja palveluiden laatua. Asiakkaat ja erityisesti kuluttaja-
asemassa olevat asiakkaat hytityvit, kun vakuutuksia tarjotaan erijakelukanavien kautta ja eri tavoin
yhteistydssd vakuutusyritysten kanssa toimivien vakuutusedustajien kautta."

Ehdotettu hallituksen esityksen luonnos ei riittdv6n selkedsti kaikilta toteuta nditd direktiivin
tavoitteita nykymuodossaan itse lakitekstin eikS sitd koskevan perusteluosion osalta. Luonnos sisdltdd
epitarkoituksenmukaisia ja perusteettomia direktiivin kansallisia kiristyksid, joiden
kerrannaisvaikutukset markkinalla tosiasiassa heikentSvdt merkittdvdsti vakuutuksenottajan suojaa
sekd erityisesti kotimaisten vakuutusmeklareiden ja my6s vakuutusyhti6idenkin toiminta- ja

kilpailumahdollisuuksia verrattuna esimerkiksi ulkomaisiin toimijoihin ndhden. Direktiivin
implementoiminen toistaiseksi ehdotetussa muodossa myds perusteettomasti rajoittaa
vakuutuksenottajien valinnanmahdollisuuksia markkinoilla. Lisdksi, ehdotus nykysisiltdisend estdd
merkittdvdsti my6s kotimaisten vakuutusmeklariyhtididen ja tosiasiassa myds vakuutusyhtididenkin
laajentumisen kotimarkkinan ulkopuolelle. Toisaalta ehdotus nykysisiltdisend kdytdnnOssd
liht<ikohtaisesti my6s estdd ulkomaisten vakuutusyhtididen tulon Suomen markkinoille ja terveen
hinta- ja ehtokilpailun, mikd ei millSSn muotoa palvele vakuutuksenottajan intressejd.

Vakuutusmarkkinoiden kansainvdlistyminen ja Euroopan Unionin sisimarkkinoilla rajat ylittdvd
palvelujentarjonta vakuutusmarkkinoilla lisdintyy koko ajan, tulevaisuudessa erityisesti digitaalisten
palveluiden kautta, ja uhkana on markkinan siirtyminen Suomen rajojen ulkopuolelle, mikdli
kotimaisille toimijoille ei taata tasapuolisia ja yhteneviisid toimintamahdollisuuksia keskenddn ja
lisdksi samoja toimintamahdollisuuksia kuin ulkomaisille ja eurooppalaisille kilpaitijoille. Mite
enemmdn vakuutusyhtiriistd riippumaton vakuutusmeklaritoiminta siirtyy ulkomaille, siti enemmdn
vakuutuksia my6s jatkossa siirtyy Suomen rajojen ulkopuolelle ulkomaisille vakuutusyhtioille.

Vakuutusmarkkina koostuu pddosin vahinkovakuutus-, henkivakuutus- ja jdlleenvakuutustoiminnasta.
Vakuutusmarkkina on Euroopassa perinteisestija vakiintuneesti rakentunut niin, ettd Euroopassa ja
muualla Pohjoismaissa vakuutusmarkkinoilla n. yli 50 % vakuutuksista hankitaan vakuutuksenottajaa
edustavien vakuutusyhti6istd riippumattomien vakuutusmeklareiden vdlityksellS. Euroopassa
vakuutusmeklareita on ollut markkinoilla 1600 -luvun lopulta alkaen ja vakuutusmeklareiden asema
Euroopassa on vakiintunut erittiin tdrkedksi osaksi vakuutusmarkkinaa ja sen toimivuutta
kokonaisuudessaan. Suomen suhteellisen suljetuilla vakuutusmarkkinoilla vakuutusmeklaritoimintaa
on harjoitettu vasta 1990 -luvun alusta ldhtien ja Suomessa toistaiseksi vain n. 10 % vakuutuksista
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hankitaan vakuutusmeklareiden kautta. Loput vakuutuksista hankitaan suoraan vakuutusyhtidilti tai
niiti edustavilta vakuutusasiamiehiltd, eikd vakuutuksenottajaa edustavan vakuutusmeklarin kautta.

Vakuutusmeklareiden tehtivdnd on vakuutuksenottajan edustajana ja vakuutusyhtidisti
riippumattomana toimijana toimia mm. vakuutuksenottajan riskienhallintaan liittyvdni
neuvonantajana, huolehtia vakuutuksenottajan vakuutusturvan kattavuudesta sekd kilpailuttaa
vakuutuksenottajan vakuutusturva, sen ehdot ja sen hinta tarvittaessa sekd avustaa
vakuutuksenottajaa korvausten hakemisessa. Vakuutusten ehtojen ja hinnoittelun monimutkaisuus
huomioon ottaen vakuutusmeklarit toimivat tdrkefrssd vakuutuksenottajan intressit turvaavassa
roolissa vakuutusmarkkinoilla ja samalla tasapainottavat vakuutussopimuksen osapuolten eli
vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtidn vilistd suhdetta vakuutuksenottajan eduksi.

Suomessa vakuutusmeklareiden tdrkeimmdt asiakasryhmdt ovat keskisuuret ja suuret yritykset sekd
julkisyhteis6t. Ei ole perusteltua rajoittaa vakuutuksenottajan ja vakuutusmeklarin vdlistd
sopimusvapautta vakuutuksenottajan vahingoksi, niin kuin nyt ehdotetussa lakiluonnoksessa.
Yksityishenkiltiasiakkaiden ja pienten yritysten osalta Suomessa ei juuri ole vakuutuksenottajaa
edustavaa vakuutusmeklarimarkkinaa, vaikka nimenomaan ndiden asiakasryhmien suojaaminen
vakuutuksenottajina ja avustaminen ostajina vakuutusmarkkinoilla on erittiin t5rke55 ja tdmi on
erityisesti vakuutusten tarjoamista koskevan direktiivin pddtavoitteena.

SVAM on huolissaan vakuutusmarkkinan tasapainoisesta ja ldpindkyvdstd kehityksestd Suomessa,
erityisesti myds vakuutuksenottajan ndk6kulmasta. Erityisesti SVAM on kiinnittdnyt huomiota
vakuutuksenottajien suojaan ja valinnanvapauteen, markkinoiden ja markkinakSytintdjen
ldpinikyvyyteen, markkinatoimijoiden tasapuoliseen kohteluun sekd kotimaisten
vakuutusmeklareiden ja my6s vakuutusyhti6iden kilpailukykyyn seki kotimaisilla markkinoilla ettd
Euroopan tasolla.

SVAM esitt66 eri5vdn mielipiteensi seuraavista ehdotetuista lainkohdista (44 $ ja 46 5).

44 I Vakuutusmeklarin palkkio

Ehdotettu 44 5:n 7 momentti pitiiii poistaa implementoitavon direktiivin ja muun EU -oikeuden
vastoiseno.

Pykdlissd 44 sdddettfiisiin vakuutusmeklarin palkkiosta. Palkkiolla tarkoitettaisiin rahallista korvausta
tai muuta rahanarvoista etuutta. Vakuutusmeklarin palkkioasiaa tulisi kuitenkin si6nnelli toimijoiden
tasapuolisen kohtelun (level playing field) sekd lainsS6dinndn selkeyden, johdonmukaisuuden ja
yhtenevdisyyden vuoksi muiden vakuutusten tarjoajien kanssa samassa pykdldssd 28 5.

Ehdotettu 44 5:n 1 momentti mydskidn palvele millddn tavoin vakuutuksenottajaa. Ehdotettu
momentti nykysis6ltdisend estdisi vakuutuksenottajan suorittaman vakuutusmeklarin palkkion
tilittimisen esimerkiksi vakuutusmaksun yhteydessi ja vakuutusyhti6n kautta, mikd on vakiintunut ja
on seki hallinnollisesti ja kustannuksellisesti erityisesti my6s vakuutuksenottajan kannalta hyvdksi
havaittu yleinen kdytdnto Euroopassa ja my6s kaikkialla muualla maailmassa. Direktiivin tavoitteena
on estdd toimijoita sopimasta vakuutusyhtiOn eli kolmannen osapuolen kanssa palkkioista
vakuutuksenottajan vahingoksi ja tietdmdtti, joten ehdotettu momentti ei ole perusteltu tfrltdkddn
osin direktiivin tavoitteen toteuttamiseksi.

Myds Euroopan Unionin komissio on jo ottanut kantaa Suomen nykyisessd vakuutusedustusta
koskevassa laissa (15.7.2OO5/57O1 olevan saman sisdltoisen vakuutusmeklarin palkkiota koskevan
pykdldn osalta ja todennut yksiselitteisesti, ettd se on ristiriidassa muun EU -lainsddddnncin kanssa.

Mikeli 44 S:n 1 momenttia eijostain syystd poistettaisi, ehdotetaan pykildn sanamuodoksi seuraavaa:
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"Vakuutusmeklori sao sopio polkkiostaon vain toimeksiontojonso konssa. (22.3. jo 29.3. ortiklo)

Vokuutusmeklorin toi sivutoimisen vokuutusmeklorin on onnettovo osiokkaolle hyvissii ajoin
ennen toimeksiantosopimuksen tekemistii tieto polkkion toi muun vostikkeen luonteesto sekii
miiiiriistii tai, ios miiiiriin ilmoittominen ei ole mohdollisto, sen laskemistovasta. (79.1.d jo e,
19.2 ia 27 aniklo). Polkkion miiiirii on sovittovo vakuutuksenontajasto riippumattomosti."

Vakuutusmeklari saisi sopia palkkiostaan vain toimeksiantajansa kanssa. Vakuutusmeklari ei siis saa
ottaa vastaan vakuutusyhtitin tarjoamia palkkioita tai muita rahallisia etuja. Palkkion suorittaisi siten
taho, jota vakuutusmeklari edustaa ja jonka etujen mukaan vakuutusmeklari on velvollinen toimimaan.
Sddnnos olisi johdonmukainen myds sen kanssa, ett5 vakuutusmeklarilta edellytet6Sn
riippumattomuutta vakuutuksenantajista. Palkkion mddrd on tdlloin myds tdysin riippumaton
vakuutusyhtiostd ja sovittu lSpindkyvdsti asiakkaan kanssa.

Pykdldn muutettu sanamuoto ei kuitenkaan esteisi vakuutuksenottajaa suorittamasta
vakuutusmeklarin palkkiota samalla laskulla vakuutusmaksun kanssa niin, ett6 saatuaan suorituksen
vakuutuksenottajalta vakuutusyhtid tilittaa vakuutusmeklarin palkkion osuuden vakuutusmeklarille
vakuutuksenottajan ja vakuutusmeklarin vdlisen sopimuksen mukaisesti. Lakiehdotuksen z
momenttiin voitaisiin lisdtd vaatimus siit5, ettd palkkion mddri on sovittava vakuutuksenantajasta
riippumattomasti.

Kun palkkio sovitaan aina vakuutuksenottajan ja vakuutusmeklarin vilill6, ei pelkkd sovitun maksun
vilittiminen voi kiytdnn6ssd luoda minki6nlaista riippuvuutta vakuutusyhtiOn ja vakuutusmeklarin
vdlille. Myds monilla muilla toimialoilla yritykset vilittdvdt maksuja asiakkaidensa puotesta suuntaan
ja toiseen eikd se tarkoita, etti maksun vdlittdjin ja maksun saajan vdlille syntyisi riippuvuussuhdetta.
Kun kerran vakuutusyhtid ei voi vaikuttaa maksun mddrdin eikd palkkiota mydskiin voida sopia
kiytetystd vakuutusyhtidsti riippuvaisesti, on vakuutusmeklari ndin ollen edelleen tdysin
vakuutusyhtidstd riippumaton.

Direktiivi ei myiiskddn anna mahdollisuutta kieltiiii maksujen vilittdmist6. Direktiivin 22 artiklassa
annetaan ainoastaan mahdollisuus kieltdi tai rajoittaa kolmannen maksamia tai tarjoamia palkkioita
taimuita etuja.

Direktiivin yksiselitteisen sanamuodon mukaan "Jdsenvaltiot voivat kieltdd hyvdksym6std tai
ottamasta vastaan palkkioita, provisioita tai muita rahallisia tai ei-rahallisia etuja, jotka kolmas
osapuoli tai kolmannen osapuolen puolesta toimiva henkil6 maksaa tai tarjoaa vakuutusten
tarjoajalle vakuutustuotteiden tarjoamisen yhteydessd, taikka rajoittaa niiden hyvdksymistd tai
vastaanottamista."

Jos vakuutuksenottaja sopii palkkiosta vakuutusmeklarin kanssa ja suorittaa sen vakuutusyhtidn
kautta vakuutusmeklarille, kyseessi ei ole kolmannen osapuolen tekemd taitarjoama maksu.

46I Varoien erillisyys

Ehdotettu vakuutusmeklorin osiakasvorojen kiisittelyn kielto momentisso 2 pitiiri poistoo muun
m uasso i m pl e m e ntoitovo n d i re kti iv i n vosto i se n o.

Ehdotetaan pykilin sanamuodoksi seuraavaa koskien asiakasvarojen kdsittelyi.

"Vokuutusmeklarin on pidetttivd hollussoon olevot, osiokkoalle tai vakuutuksenantajalle
kuuluvat, vokuutusmoksuihin tarkoitetut vorot erillisellii pankkitilillii eritliiiin omisto
voroistoan. Vakuutusmeklorin on pidettiivii luotettavosti kirjao asiokosvoroisto siten, ettii
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kunkin osiokkoon osiokasvarat ovot riittiiviisti eriteltyinii muiden asiokkoiden varoista
(10.6.2.c ortikla). Vakuutusmeklarin on viipymiittii toimitettava asiokosvarotvostaanottojolle."

Ehdotetaan luonnoksessa olevan asiakasvarojen kdsittelyd tai vdlittdmisti koskevan kiellon
poistamista, jotta sSSnnds olisi myiis yhteneviinen asiakasvarojen kesittelyd koskevan muun
lainsdddinn6n kanssa (kuten mm. sijoituspalveluja, kiinteisttinvelittajie, asianajajia, kauppaedustajia
ja myyntimiehiS sekd joukkorahoitusta koskevat lait). Kaikkiin niihin lakeihin sisdltyy ainoastaan
vaatimus pit65 asiakkaan varat erillddn omista varoistaan, eikd ole milliin tavoin perusteltua
sddnnel16 vakuutusmeklareita eri tavoin.

MyOskiSn direktiivin LO.6.2. artikla ei anna mahdollisuutta kieltdd varojen kisittelemistd tai
valittemiste, joten ehdotetun 2 momentin sdilyttdminen olisi direktiivin vaatimusten vastainen ja sen
kanssa ristiriidassa. Alkuperiisessd englanninkielisessd tekstissd on annettu tyhjentdvi lista
keinovalikoimasta asiakkaan eli vakuutuksenottajan suojaamiseksi, eiki direktiivi mahdollistaisi ndin
ollen muita keinoja. Selvennykseksi todettakoon, ettii suomenkielisessd kidnndksessd on telte osin
kddnndsvirheestd johtuva ristiriita.

Mikali edelld ehdotettua vaihtoehtoa asiakasvarojen kdsittelyn osalta ei jostain syystd hyviksytd,
vaihtoehtoisena ja toiss'rjaisena sanam uotona ehdotetaa n seu raavaa.

"Vokuutusmeklorin on pidettiivii hallussoon olevot, osiokkoalle tai vokuutuksenontojolle
kuuluvot, vakuutusmoksuihin torkoitetut vorot erillisellii pankkitilillii erilliiiin omisto
voroistoan. Vakuutusmeklarin on pidetttivii luotettavasti kirjoa osiakasvoroisto siten, ettii
kunkin osiokkoan osiakosvorot ovat riittiiviisti eriteltyinii muiden osiokkoiden voroista
(70.6.2.c ortikla). Vokuutusmeklorin on viipymiittii toimitettavo osiokosvoratvostoanottojolle.

Vokuutusmeklari ei soo vastoonottoo, pitiiii hallusso toikko viilittiiii asiokkoalle toi tiimiin
vokuutuksenantojolle kuuluvio vorojo, jos asiokos on kuluttoja toi selloinen
elinkeinonharioittojo, joko huomioon ottoen hiinen elinkeinotoimintanso lootu ja loojuus sekii
olosuhteet muutoin olisi rinnastettavisso kuluttojoon. (10.6.2.c ortiklo) Vakuutusmeklori voi
kuitenkin vostoonottoo, pitiiti hollussa toi viilitttiii edellii torkoitettujo voroja, jos tiistii on
erikseen kirjal|isesti sovittu asiokkoon konsso."

Mikeli direktiivin vastainen momentti jostain syysti halutaan sdilyttdd laissa, tulisi asiakkaalla eli
vakuutuksenottajalla olla oikeus halutessaan valita palvelu, johon sisdltyy asiakasvarojen kdsittely ja
niiden vilittiminen.

Kunnioittavasti,
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Petri Suni

Hallituksen puheenjohtaja

Suomen Vakuutusmeklariliitto ry

Juuso Vierikko

Hallituksen jdsen

Suomen Vakuutusmeklariliitto ry


