
  Muistio   1 (4) 
     
  3.4.2019   
     
    
  Julkinen   

    
    
 
 

Yleisen edun ehdot ulkomaisille ETA-vakuutusyhtiöille 

 
Muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) 
toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön on noudatettava yleisen edun edel-
lyttämää lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä siinä maassa, jossa yhtiö 
harjoittaa toimintaansa sijoittautumisvapauden tai palvelujen tarjoami-
sen vapauden perusteella. 

 
Seuraavassa käsitellään lakeja ja muita säännöksiä, joita ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön tulee noudattaa harjoittaessaan vakuutustoimintaa 
Suomessa. Luettelo ei ole tyhjentävä. Mainitut lait löytyvät suomen ja 
ruotsin kielellä (osa myös englanniksi) osoitteista: www.edilex.fi 
ja www.finlex.fi. Lakeja tulee noudattaa ottaen huomioon myös niiden 
muutokset ja lakien voimaantuloa koskevat siirtymäsäännökset. 

Yleistä 

• Laki Finanssivalvonnasta (878/2008), 4 ja 6 § sekä 5 ja 6 luku 
• Kielilaki (423/2003), (vain lakisääteiset lajit) 
• Hallintolaki (434/2003), (vain lakisääteiset lajit) 
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), (vain la-

kisääteiset lajit) 
• Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 

(444/2017) koskee henkivakuutustoimintaa harjoittavien vakuu-
tusyhtiöiden lisäksi vahinkovakuutustoimintaa tai työeläkevakuu-
tustoimintaa harjoittavia vakuutusyhtiöitä.  

Vakuutuslainsäädäntö 

• Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 
• Vakuutussopimuslaki (543/1994) 
• Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tie-

doista (177/2011) 
• Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) 30–32, 34, 38-46, 54 

ja 78 §:t  
• Laki Finanssivalvonnasta (878/2008) 37 c § 
• Valtioneuvoston asetus vahinkovakuutustietoja sisältävän asia-

kirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista, esitystavasta ja 
asiakkaalle antamisesta (294/2018), 4 §:n 3 momentti 

• Laki eräisiin kansainvälisluonteisiin vakuutussopimuksiin sovel-
lettavasta laista (91/1993) 

• Liikennevakuutuslaki (460/2016)  
 

Vakuutusyhtiön on toimitettava liikennevakuutuksen va-
kuutusehdot kuukautta ennen niiden käyttöönottoa tie-
doksi Finanssivalvonnalle.  

 
 
 

http://www.edilex.fi/
http://www.finlex.fi/
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• Laki liikennevakuutuskeskuksesta (461/2016) 
 

Kaikkien liikennevakuutuslain mukaista vakuutustoimintaa 
Suomessa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava 
jäsenenä Liikennevakuutuskeskukseen. 
 
 

• Laki liikennevakuutuksen perusteella korvattavasta kuntoutuk-
sesta (626/1991) 

• Potilasvahinkolaki (585/1986) 
 

Kaikkien potilasvakuutusta Suomessa harjoittavien vakuu-
tusyhtiöiden on kuuluttava jäsenenä Potilasvakuutuskes-
kukseen. 
 
Potilasvakuutuksen yleiset ja erityiset vakuutusehdot on 
vakuutusyhtiön kirjallisesti kuukautta ennen niiden käyt-
töönottoa annettava tiedoksi Finanssivalvonnalle 

 
• Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 

(255/1987) 
• Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998) 

 
Kaikkien ympäristövahinkovakuutusta Suomessa harjoitta-
vien vakuutusyhtiöiden on kuuluttava jäsenenä Ympäristö-
vakuutuskeskukseen.  
 
Ympäristövahinkovakuutuksen yleiset ja erityiset vakuu-
tusehdot on vakuutusyhtiön kirjallisesti kuukautta ennen 
niiden käyttöönottoa annettava tiedoksi Finanssivalvon-
nalle. 

 
• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 

 
Kaikkien työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista va-
kuutusta Suomessa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on 
kuuluttava jäsenenä Tapaturmavakuutuskeskukseen. 
 
Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa työtapaturma- ja am-
mattitautilain mukaista vakuutustoimintaa Suomessa, on 
viimeistään kaksi kuukautta ennen toiminnan aloittamista 
ilmoitettava siitä Tapaturmavakuutuskeskukselle. 

Kuluttajansuoja 

• Kuluttajansuojalaki (38/1978) 
 

Tietoa kuluttajansuoja-asioista saa Kilpailu- ja Kuluttajavi-
raston (KKV) nettisivuilta: www.kkv.fi/ 
 

• Tietosuojalaki (1050/2018)  

http://www.kkv.fi/
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Verot ja veroluonteiset maksut 

• Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 
(664/1966); (vakuutusmaksuvero) 

• Palosuojelurahastolaki (306/2003); (palosuojelumaksu) 
 
Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa palosuojelurahastolaissa 
tarkoitettua vakuutustoimintaa Suomessa, on ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle Suomessa oleva asiamies palosuojelumaksun 
suorittamista varten. Palosuojeluasiamiehestä on ilmoitettava 
nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja osoite. Palosuojelu-
asiamiestä koskevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitet-
tava  Finanssivalvonnalle. Ilmoitukset voi tehdä sähköpostilla in-
surance.notifications@fiva.fi. 
 

• Laki liikenneturvallisuusmaksusta (471/2016) 
 
(Ks. myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen työsuojelumaksu 
ja ko. lain 213 §:n mukainen maksu) 

Vakuutuksenhakijalle ja -ottajalle annettavien tietojen kieli 

Jos vakuutuksia markkinoidaan Suomessa kuluttajille tai sellaiselle elin-
keinonharjoittajalle, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa 
laatu ja laajuus sekä olosuhteet muutoin, on vakuutuksenantajan sopija-
puolena rinnastettavissa kuluttajaan, vakuutusehdot sekä muut vakuu-
tuksenhakijalle ja -ottajalle vakuutuksesta annettavat tiedot on Suo-
messa noudatettavan hyvän vakuutustavan mukaisesti annettava hä-
nen äidinkielellään, jos se on suomi tai ruotsi. Vakuutuksenantaja voi 
poiketa tästä vain vakuutuksenhakijan tai -ottajan nimenomaisella suos-
tumuksella. 
 
Henkivakuutuksesta annettavien tietojen kieltä koskee myös oikeusmi-
nisteriön asetus (177/2011), jonka 1 §:n mukaan tiedot on annettava 
selkeästi, ymmärrettävästi ja vakuutuksenottajan valinnan mukaan suo-
meksi tai ruotsiksi. Vakuutuksenottajan pyynnöstä tiedot voidaan antaa 
muullakin kielellä. 

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 

• Määräykset ja ohjeet 10/2012 Pitkäaikaissäästämissopimusten ja 
vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittaminen 

• Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden 
markkinointi  

• Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa 
noudatettavat menettelytavat  

• Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön 
konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 

mailto:insurance.notifications@fiva.fi
mailto:insurance.notifications@fiva.fi
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/maarayskokoelma/2012/10_2012/10_2012.m2.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/maarayskokoelma/2013/15_2013/15_2013.m3.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/maarayskokoelma/2013/16_2013/16_2013.m4.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/saantely/maarayskokoelma/2011/01_2011/01_2011.M8
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Finanssivalvonnan tulkinnat ja kannanotot 

• Tulkinta 16.10.2018 – 2/2018 Hallinnollisten sakkojen ja seuraamus-
maksujen vakuuttamiskelpoisuus 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/kannanotot-ja-tulkinnat/02_2018/
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