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Julkinen 

Siirtymäajan tietojen päivittäminen – autoliikkeet ja muut sivutoimiset asiamiesyhtiöt 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018, jäljempänä LVT) astui voimaan 1.10.2018 ja toi vakuutusedustajia (asiamiehet ja vakuutusmeklarit) koskevaan säänte-
lyyn useita muutoksia, joiden vuoksi myös ennen 1.10.2018 rekisteröityneiden vakuutusedustajien tulee täydentää tietojaan uuden lain mukaisiksi siirtymäaikana, 
joka päättyy 23.2.2019. 

Muutosilmoituksen tekeminen vakuutusedustajarekisterissä – perustietojen tarkistaminen 

Siirtymäajan muutosilmoitus ja tietojen päivittäminen tehdään osoitteessa 
https://sol.itella.net/b/vakuutusedustajarekisteri/  

1. Klikkaa etusivun vasemmasta sivupalkista ”Omat tiedot ja muutoshakemukset”

2. Kirjaudu sisään käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Jos olet unohtanut käyttäjätunnuksen tai salasanan, voit tilata uuden salasanan sähköposti-

osoitteeseen, joka on merkitty yhtiön tietoihin rekisterissä. Klikkaa ”Käyttäjätunnus tai salasana 
unohtunut?” ja syötä pyydettyyn kohtaan sähköpostiosoite.

Jos et muista, mikä sähköpostiosoite yhtiön tietoihin on kirjattu, saat uuden salasanan soitta-

malla avustava lakimies Tommi Laitiaiselle p. 09 183 5213 tai markkinavalvoja Antti Lampi-

selle p. 09 183 5518. 

https://sol.itella.net/b/vakuutusedustajarekisteri/


     2 (8) 
  31.1.2019   
     
  Julkinen   

    
    
 

 

 

3. Kun olet kirjautunut sisään, järjestelmä ohjaa sinut suoraan muutoshakemuslomakkeelle. Aloita tarkistamalla, että yhteystietosi ovat ajan tasalla:  

 
 
 

4. Yhteystietojen alapuolella sinua pyydetään merkitsemään tar-
jottavat vakuutukset. Jos edustat autoliikettä, joka tarjoaa vain 
kasko- ja liikennevakuutuksia, merkitse kohtaan ainoastaan va-
hinkovakuutukset 
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5. Tarkista, että yhtiön edustettavat vakuutuksenantajat 
ovat ajan tasalla.  
 
Voit lisätä vakuutuksenantajan klikkaamalla vakuutuk-
senantajan nimeä vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. 
Pyydä tällöin vakuutuksenantajalta vahvistus voimassaole-
vasta asiamiessopimuksesta (ks. myöhemmässä vai-
heessa tuleva kohta ”Liitteet”) 
 
Voit poistaa vakuutuksenantajan klikkaamalla vakuutuk-
senantajan nimeä oikeanpuoleisessa sarakkeessa ”Edus-
tettavat”. 
 
 
 
 

Vakuutusten tarjoamisesta vastaava  

6. Aikaisemmin yhtiössä toiminut vastaava hoitaja on siirretty automaattisesti 
vakuutusten tarjoamisesta vastaavaksi henkilöksi.  
 
LVT:n myötä vakuutusten tarjoamisesta vastaavan tulee kuulua yhtiön joh-
toon. Jos vakuutusten tarjoamisesta vastaavana henkilönä on jo johtoon kuu-
luva henkilö, tarkista hänen tietonsa ”Muokkaa” -nappia klikkaamalla ja tee 
mahdolliset päivitykset. 
 
 

Mikäli vastaavana hoitajana on aiemmin toiminut esimerkiksi autosihteeri, henkilö tulee vaihtaa. Johtoon kuuluvaksi katsotaan esimerkiksi myyntijoh-
taja. Vaihtaaksesi henkilön, klikkaa ensin henkilön kohdalta ”Poista” ja sen jälkeen lisää uusi henkilö klikkaamalla ”Lisää”.  
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7. Voit lisätä henkilön joko syöttämällä henkilön tiedot tyhjiin kenttiin tai, mi-
käli henkilö on jo aiemmin merkitty rekisteriin, voit hakea hänen tietonsa re-
kisteristä klikkaamalla ”Valitse rekisteristä vakuutusten tarjoamisesta vas-
taava” jolloin pääset seuraavaan näkymään: 
 

 
 
 

Varmista, että tarjoamisesta vastaavan tiedoissa on merkitty sama(t) vakuu-
tuslaji(t), jotka on merkitty hakemuslomakkeen etusivulla kohtaan ”tarjottavat 
vakuutukset”. 
 
Kun olet saanut henkilön tiedot täytettyä tai hakenut henkilön rekisteristä, 
klikkaa ”Lisää”. 
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Johtoon kuuluvat henkilöt 

8. LVT edellyttää, että vakuutusedustajarekisteriin merkitään vakuutusedustajan johtoon kuuluvat. 
 
Johtoon kuuluvien henkilöiden lisääminen tapahtuu samalla tavoin kuin vakuutusten tarjoamisesta vastaavan 
lisääminen.  
 
Johtoon kuuluviksi henkilöiksi katsotaan LVT:n mukaan vakuutusedustajan toimitusjohtaja, toimitusjohta-
jan sijainen, hallituksen jäsenet ja varajäsenet, hallitukseen rinnastettavan toimielimen (kuten hallinto-
neuvoston) jäsenet ja varajäsenet sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet. 
 
Merkitse rekisteriin kaikki ne henkilöt, jotka kaupparekisteriotteen mukaan kuuluvat yhtiön johtoon.  
 
Huomaathan, että osakeyhtiölain mukaan hallituksella on oltava yksi varajäsen, mikäli sillä on vähemmän kuin 
kolme varsinaista jäsentä. Jos yhtiössäsi ei syystä tai toisesta ole kaupparekisteriotteelle merkittyä hallituksen 
varajäsentä vaikka varsinaisia jäseniä on yksi tai kaksi, tee muutos kaupparekisteriin ja ilmoita varajäsen myös 
rekisteriin.  
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Omistajat ja muut läheisen sidoksen omaavat 

9. LVT edellyttää, että vakuutusedustajarekisteriin merkitään omistajat, 
jotka omistavat suoraan vähintään kymmenesosan vakuutusedusta-
jasta sekä ne, joilla on kirjanpitolain 1 luvun 5 1:n mukainen mää-
räysvalta tai läheiset sidokset vakuutusedustajaan.  
 
Omistajien lisääminen tapahtuu samalla tavoin kuin muidenkin henkilöi-
den. Merkitse tietoihin lisäksi omistusosuus prosentteina.  
 
 
 
 
 
 
 

Hakemuksen lähettäminen 

 
10. Hakemuslomakkeen alaosassa sinun tulee ilmoittaa, etteivät omistusosuudet tai läheiset sidokset estä valvontatehtävien tehokasta hoitamista.  
Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, jos asiamiesyhtiön omistaja on sijoittautunut ETA-alueen ulkopuolelle. 

 
11. Tarkista, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja klikkaa ”Lähetä”.  
Lähetettyäsi hakemuksen pääset lisäämään liitteet. 
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Liitteiden lisääminen hakemukseen 

12. Kun olet lähettänyt hakemuksen, järjestelmä ohjaa sinut sivulle, 
jossa pääset lisäämään siirtymäajalla toimitettavat liitteet.  
 
Liitteitä on kaksi kappaletta, josta molempiin löytyy mallipohja osoit-
teesta https://www.finanssivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekiste-
rointi/vakuutusedustajat/. Vieritä sivua alaspäin ja lataa tietokoneel-
lesi keltaisella merkityt liitteet: 
  

 
 
Jos lisäsit rekisteriin uuden edustettavan vakuutuksenantajan (ohjeiden 
kohdassa 5), lataa myös liite A ja pyydä vakuutusyhtiötä täyttämään se. 

 

Liite G Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta 

Sivutoimisuus on määritelty LVT:ssä eri tavalla kuin aikaisemmin, minkä vuoksi sivutoimisuudesta pyydetään uusi selvitys. Suurin ero aikaisempaan 
on se, ettei sivutoimisuutta arvioida enää sen perusteella, miten suuren osan vakuutusten tarjoaminen muodostaa edustajan liiketoiminnasta. 

 
Sivutoimisuutta arvioidaan sen perusteella, onko edustajan pääasiallinen ammatillinen toiminta muuta kuin vakuutusten tarjoamista ja liittyvätkö tarjot-
tavat vakuutukset täydentävinä johonkin tavaraan tai palveluun. Tarjottavan vakuutuksen kattaessa henkivakuutus- tai vastuuriskejä, vakuutuksen 
tulee liittyä täydentävänä vakuutusedustajan tarjoamaan tavaraan tai palveluun. 
 
Ilmoita liitteessä G ainakin seuraavat asiat:  

- Mikä on yhtiön päätoimiala?  
- Mitä vakuutuksia yhtiö tarjoaa?  

https://www.finanssivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekisterointi/vakuutusedustajat/
https://www.finanssivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekisterointi/vakuutusedustajat/
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- Miten tarjottavat vakuutukset liittyvät tavaraan tai palveluun? 
Esimerkiksi: Yhtiön pääasiallinen toiminta on moottoriajoneuvojen myynti. Yhtiö tarjoaa kasko- ja liikennevakuutuksia ja tarjottavat vakuutukset liitty-
vät siten myytäviin ajoneuvoihin.  
 

Fit ja proper -lomake VT 

Fit ja proper -lomakkeella vahvistetaan, että vakuutusten tarjoamisesta vastaava henkilö on LVT:n edellyttämällä tavalla hyvämaineinen ja ammattipä-
tevä. Lomakkeesta löytyy ohjeet lomakkeen täyttämiseen.  
 
Täyttäessäsi lomaketta kiinnitä erityistä huomiota kohtiin 4 ja 5. Kyseisten kohtien perusteella Finanssivalvonta arvioi ammattipätevyyttä ja kohdissa 
tulee kertoa muun muassa vakuutuksenantajan tarjoamat koulutukset ja muu vakuutusten tarjoamiseen liittyvää ammattipätevyyttä tukeva työkoke-
mus, koulutus ja kurssit. Selvityksestä tulee käydä ilmi, että saatu koulutus kattaa kaikki tarjottavat vakuutuslajit ja asiamiesten osalta edustettavat 
vakuutuksenantajat. Ammattipätevyyttä arvioidaan suhteessa henkilön tehtäviin ja välitettäviin vakuutuksiin. 
 
Lomakkeen lopussa pyydetään vielä johdon vahvistus, jonka voi allekirjoittaa esimerkiksi toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. 


