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Talousvaliokunnan mietintö n:o 56 hallituksen esityksestä laeiksi
vakuutuksenvälittäjistä ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunta on lähettänyt 1 päivänä joulukuuta 1992 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 323 laeiksi
vakuutuksenvälittäjistä ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.
Esityksen johdosta valiokunnassa ovat olleet
kuultavina vt. hallitusneuvos Markku Sorvari
sosiaali- ja terveysministeriöstä, kilpailuasiainneuvos Seppo Reimavuo kilpailuvirastosta, apulaisjohtaja Lea Mäntyniemi Vakuutusyhtiöiden
Keskusliitosta ja toimitusjohtaja Pentti Kostamo Työeläkelaitosten liitosta.
Hallituksen esitys
Ehdotettu laki koskee vakuutuksenvälittäjää,
joka ammattimaisesti välittää toimeksiantajilleen useiden toisistaan riippumattomien vakuutuksenantajien tarjoamia vakuutuksia.
Vakuutuksenvälittäjänä saa toimia ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriön pitämään
vakuutuksenvälittäjärekisteriin merkitty luonnollinen henkilö tai yhteisö. Laissa säädetään
tarkemmin rekisteröinnin edellytyksistä.
Vakuutuksenvälittäjällä on oltava liiketoimintaansa varten kiinteä toimipaikka Suomessa.
Vakuutuksenvälittäjän on suoritettava hänelle annetut tehtävät ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Välittäjän on kaikessa toiminnassaan noudatettava hyvää vakuutuksenvälitystapaa. Laissa on toimeksiantajan ja vakuutuksenvälittäjän
sopimussuhdetta koskevat pakottavat säännökset.
Laissa on myös säännökset vahingonkorvauksesta, pakkokeinoista, salassapitovelvolli-
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suudesta sekä epäilyttävistä liiketoimista eli ns.
rahanpesusta.
Vakuutuksenvälittäjiä valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.
Valiokunnan kannanotot
Vakuutuksenvälittäjistä annetun lakiehdotuksen 6 §:n mukaan vakuutuksenvälittäjän on
ennen liiketoiminnan aloittamista tehtävä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetty ilmoitus.
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 259). Näiden lakien mukaan elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain mukainen elinkeinoilmoitus korvataan
kaupparekisteriin tehtävällä perusilmoituksella.
Edellä olevan johdosta valiokunta ehdottaa,
että vakuutuksenvälittäjistä annetun lakiehdotuksen 6 §:ään tehdään vastaava muutos.
Molemmat hallituksen esitykset liittyvät Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen, ja
niihin sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitus
saattaa voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.
Valiokunnalla ei ole muuta huomautettavaa
lakiehdotusten sisällön johdosta.
Talousvaliokunta kunnioittaen ehdottaa,
että 2. lakiehdotus hyväksyttäisiin
muuttamattomana ja
että 1. lakiehdotus hyväksyttäisiin näin
kuuluvana:
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1.

Laki
vakuutuksenvälittäjistä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

3 luku

Yleiset säännökset

Liiketoiminnan harjoittaminen

1 ja 2 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

7-14§
(Kuten hallituksen esityksessä)

2luku

4luku

Vakuutuksenvälittäjien rekisteröinti

Valvonta ja pakkokeinot

3-5§
(Kuten hallituksen esityksessä)

15-18 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

Ilmoitus kaupparekisteriin

5luku

6§
Vakuutuksenvälittäjän on ennen liiketoiminnan aloittamista tehtävä kaupparekisterilaissa
( 129/79) säädetty perusilmoitus.

Erinäiset säännökset
19-26 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Louekoski,
varapuheenjohtaja Björkenheim sekä jäsenet

Dromberg, Jansson, Jurva, Jääskeläinen, Kauppinen, Korhonen, Laivoranta, J. Leppänen,
Luhtanen, Saastamoinen ja Vuoristo.

