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Siirtymäajan tietojen päivittäminen – yksityiset elinkeinonharjoittajat 

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 valvonta-assistentti Sonja Pakolalle p. 09 183 5353 tai markkinavalvoja Antti Lampi-
selle p. 09 183 5518. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

https://sol.itella.net/b/vakuutusedustajarekisteri/
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3. Kun olet kirjautunut sisään, järjestelmä ohjaa sinut suoraan muutoshakemuslomakkeelle. Aloita tarkistamalla, että yhteystietosi ovat ajan tasalla:  

 
 

4. Yhteystietojen alapuolella sinua pyydetään ilmoittamaan, 
onko vakuutusten tarjoaminen päätoimista. Sivutoimisuudelle 
asetetut kriteerit ovat muuttuneet LVT:n myötä ja sinun tulee 
tässä vaiheessa arvioida sivutoimisuuden edellytysten täytty-
minen uudelleen. Löydät kriteerit alempaa kohdasta ”Liite G 
Selvitys vakuutusedustuksen sivutoimisuudesta”.  
 

5. Yhteystietojen alapuolella sinua pyydetään merkitsemään tarjottavat vakuutukset. Tarkista, että tarjottavat vakuutukset täsmäävät edustamiesi 
vakuutustenantajien kanssa – jos edustat työeläkevakuutusyhtiötä, merkitse tarjottaviin vakuutuksiin myös työeläkevakuutukset.  
HUOM! Jos et ole varma, tarjoatko jälleenvakuutuksia, jätä ne merkitsemättä. Niiden tarjoaminen on harvinaista. 
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6. 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”. 
 
 
 
 

Hakemuksen lähettäminen 

 
 
7. Tarkista, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja klikkaa ”Lähetä”.  
Lähetettyäsi hakemuksen pääset lisäämään liitteet. 



     4 (5) 
  31.1.2019   
     
  Julkinen   

    
    
 

 

Liitteiden lisääminen hakemukseen 

12. Kun olet lähettänyt hakemuksen, järjestelmä ohjaa sinut sivulle, 
jossa pääset lisäämään siirtymäajalla toimitettavat liitteet.  
 
Jos olet päätoiminen asiamies, sinun tulee toimittaa meille Liite F – 
Selvitys asiamiehen ammattipätevyydestä.  
 
Jos olet sivutoiminen asiamies, sinun tulee toimittaa meille Liite F – 
Selvitys asiamiehen ammattipätevyydestä ja Liite G – Selvitys va-
kuutusedustuksen sivutoimisuudesta 
 
Molempiin liitteisiin löytyy mallipohja osoitteesta https://www.finans-
sivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekisterointi/vakuutusedustajat/.  
 
Jos lisäsit rekisteriin uuden edustettavan vakuutuksenantajan (ohjeiden 
kohdassa 5), lataa myös liite B 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 päätoimialasi?  
- Mitä vakuutuksia tarjoat?  
- Miten tarjottavat vakuutukset liittyvät tavaraan tai palveluun? 

https://www.finanssivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekisterointi/vakuutusedustajat/
https://www.finanssivalvonta.fi/vakuutus/toimiluvat-ja-rekisterointi/vakuutusedustajat/
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Esimerkiksi: Pääasiallinen toimintani on moottoriajoneuvojen myynti. Tarjoan kasko- ja liikennevakuutuksia ja tarjottavat vakuutukset liittyvät siten 
myytäviin ajoneuvoihin.  
 

Liite F Selvitys asiamiehen ammattipätevyydestä 

Ammattipätevyyttä koskevan lomakkeen perusteluissa tulee erityisesti avata kaikki sellainen henkilön vakuutusten tarjoamiseen liittyvää ammattipäte-
vyyttä tukeva selvitys, jonka perusteella Finanssivalvonta voi arvioida pätevyysedellytysten täyttymistä. Selvitykseen voi kuulua mm. vakuutuksenan-
tajan tarjoamat koulutukset ja muu vakuutusten tarjoamiseen liittyvää ammattipätevyyttä tukeva työkokemus, koulutus ja kurssit. Selvityksestä tulee 
käydä ilmi, että saatu koulutus kattaa kaikki tarjottavat vakuutuslajit ja asiamiesten osalta edustettavat vakuutuksenantajat. Ammattipätevyyttä arvioi-
daan suhteessa henkilön tehtäviin ja välitettäviin vakuutuksiin. 


