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1 Johdanto 

Tämä aineisto on tarkoitettu ensisijaisesti Sijoituspalvelualan tutkinnon suorittaville hen-
kilöille. Monisteen tietoja voivat hyödyntää myös muut, jotka tarvitsevat tietoa sijoitusva-
kuutuksista. 

Aineiston painopisteenä ovat sijoitusvakuutuksia koskevaan lainsäädäntöön 1.10.2018 
tulleet muutokset, jotka perustuvat lakiin vakuutusten tarjoamisesta ja vakuutussopimus-
lakiin tehtyihin uutta lakia vastaaviin muutoksiin. Ne perustuvat IDD-direktiiviin vakuutus-
ten tarjoamisesta (2016/97, Insurance Distribution Directive). 

Aineistossa vilahtavat myös termit PRIIPs, MiFID2 ja Solvenssi II, joiden säännöksiä sovel-
letaan tietyiltä osin myös sijoitusvakuutuksiin tai vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin1. 

Vahinkovakuutusyhtiö Henkivakuutusyhtiö Työeläkevakuutusyhtiö 

Solvenssi II –direktiivi ja vakuutusyhtiölaki 
- EU-tason sääntelyä 

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä.  
Vakavaraisuusuudistus 2017. 
- kansallista sääntelyä 

Vakuutusten tarjoamisesta annettu IDD-direktiivi ja laki vakuutusten 
tarjoamisesta sekä vakuutussopimuslaki 1.10.2018 

Koskee osaksi myös 
työeläkevakuutuksia 

Ei koske  
vahinkovakuutuksia 

PRIIPS-asetus 1.1.2018 Ei koske työeläkevakuutuksia 

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ja Vakuutuslautakun-
nan toimintaa koskenut uudistus 2018 

Ei koske työeläkevakuutuksia. 

Lähde: Vakuutuslainsäädäntö, 5. painos, 2018. 

  

                                                           

1
 Sijoitusvakuutusten ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden välinen ero liittyy vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. 

Katso tarkemmin kohta 4.2 
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Sijoitustuotteita koskeva sääntely: 

Määräys/ohje Sisältö 

Tiedonantosäännöksiä 

PRIIPs (1/2018) PRIIPs-tiedonantolomake (avaintietoasiakirja) 

 Paketoidut sijoitustuotteet 
 Sijoitussidonnaiset henkivakuutukset 
Koskee tuotteen valmistajaa. 

Myynnin menettelytavat 

MiFID 2 (1/2018) Sovelletaan sijoituspalveluja tarjoaviin yrityksiin. 

 Ei sovelleta vakuutusyhtiöihin. 

IDD (10/2018) Kaikki vakuutustuotteet ja tarjoamisen kanavat 

 Henkivakuutukset 
 Yksilölliset eläkevakuutukset 
 Ryhmävakuutukset 

Sijoitusvakuutuksille on omia MiFID II –tyyppisiä sääntöjä. 

Tiedonantosäännöksiä 

Fiva KULU-MOK Kulujen, tuottojen ja riskien ilmoittaminen. 

 Eläkevakuutukset 
 Kapitalisaatiosopimukset 
 Säästöhenkivakuutukset 
 PS-sopimukset 

Lähde: Vakuutuslainsäädäntö, 5. painos, 2018. 

Uuden IDD-lainsäädännön taustalla on tavoite yhdenmukaistaa vakuutusten tarjoamista 
koskevat EU-jäsenvaltioiden kansalliset säännökset. Pyrkimyksenä on parantaa asiakkaan-
suojaa markkinoilla erityisesti vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta. Koska uu-
denlaisia sijoitustuotteita luodaan jatkuvasti markkinoille ja koska sijoitustuotteet ovat 
usein muita tuotteita monimutkaisempia, niitä koskevia selonotto-, kysely- ja tiedonanto-
velvollisuuksia on lisätty.  

Lisävaatimusten noudattamisen tarkoituksena on varmistaa, että sijoitusvakuutuksia 
myyvillä ja tarjoavilla vakuutuksentarjoajilla on asianmukaiset tiedot tarjottavista tuot-
teista ja pätevyys tarjota niitä. Vakuutuksentarjoajan pitää  antaa tarpeelliset tiedot näis-
tä tuotteista asiakkailleen. Koska sijoitustuotteen ostamiseen liittyy merkittäviä riskejä, 
asiakkaalla on korostunut tarve voida luottaa annettaviin tietoihin ja saamiensa arvioiden 
laatuun sekä siihen, että tiedot on annettu asiakkaan etu huomioon ottaen.   

Keskeistä on muun muassa se, että asiakkaan vakuutustarve pitää aina selvittää ennen 
vakuutustarjouksen tekemistä. Asiakkaalle pitää antaa tietyt perustiedot esimerkiksi tuot-
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teiden tarjoamisesta sekä kaikista kuluista ja liitännäisistä veloituksista. Tiedot kuluista ja 
veloituksista pitää koota siten, että asiakas saa käsityksen kokonaiskuluista ja niiden ku-
mulatiivisesta vaikutuksesta sijoituksen tuottoon. Sijoituksen voimassaoloaikana nämä 
tiedot pitää antaa vähintään vuosittain. Asiakkaalle on annettava ohjeistusta ja häntä on 
varoitettava vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin tai tiettyihin ehdotettuihin sijoitusstra-
tegioihin sisältyvistä riskeistä.  

Sijoitusvakuutuksiin liittyvien eturistiriitojen mahdollisuus saattaa olla suurempi kuin 
muiden vakuutuslajien kohdalla, koska niiden tarjontaan liittyy monesti usean palvelun-
tarjoajan toiminta. Kun eläkevakuutusta tai vakuutusmuotoista sijoitustuotetta tarjotaan 
asiakkaalle, millekään osapuolelle maksettavat vastikkeet eivät saa heikentää asiakkaalle 
tulevan palvelun laatua eivätkä haitata rehellisen, tasapuolisen, ammattimaisen ja huolel-
lisen sekä asiakkaan edun mukaisen toiminnan toteutumista. 

Miten vakuutuksen tarjoajan pitää toimia 

Rehellisesti Asiakkaalle ei saa antaa virheellistä tai harhaanjoh-
tavaa tietoa ja tietojen pitää olla asiallisia ja selkeitä. 

Tasapuolisesti Asiakasta on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja syr-
jimättä. 

Ammattitaitoisesti Hänellä pitää olla palvelujen suorittamisen edellyt-
tämää teknistä tietoa, taitoa ja muuta vastaavaa 
valmiutta sekä osattava käyttää niitä. 

Huolellisesti Hänen pitää hoitaa palvelut ammattilaiselta edelly-
tettävällä moitteettomalla tavalla. 

Asiakkaan edun mukaisesti Vakuutuksen tarjoajan pitää olla lojaali asiakasta 
kohtaan ja selvittää hänen vakuutustarpeensa ja 
tarjota asiakkaalle sopivaa vakuutusta. 

 

Sijoitusvakuutusten tarjonnan sääntelyä on myös haluttu lähentää muiden rahoitusväli-
neiden ja sijoituspalvelujen tarjonnan sääntelyn kanssa2. Käytännössä erilaisia sijoittami-
seen käytettäviä välineitä säännellään entistä yhdenmukaisemmalla tavalla. 

”Asiakkaan yksilöllinen tilanne ja tarpeet otetaan aiempaa paremmin huomioon. 

Tuotteet ovat asiakasystävällisempiä, ja niiden hintoja on helpompi vertailla.  

Kilpailu on lisääntynyt, ja sitä kautta koko alan tehokkuus on parantunut. Samaan 
aikaan on toki selvää, että sääntelyn määrä on kasvanut voimakkaasti ja tuonut 
uusia vaatimuksia niin sijoituspalveluiden tarjoajille kuin myös asiakkaille. Uudet 
säännöt haastavat meidät alan toimijat. Muutokset näkyvät paitsi siinä, että  
asiakkaat osaavat edellyttää yhä parempaa, myös siinä, miten paljon työtä vas-
tuullinen toiminta alan toimijoilta vaatii.” Miten sääntely on vaikuttanut sijoitus-
palveluiden tarjontaan? Hanna Porkka, johtaja, varallisuudenhoito, S-Pankki. Ks. 
finanssiala.fi/uutismajakka (11.2.2019). 

                                                           

2
 Vakuutuslainsäädäntö, 2018, 5.painos, s. 147. Rahoitusvälineiden ja sijoituspalveluiden tarjontaa koskeva sijoi-

tuspalvelulaki uudistui vuoden 2018 alussa MiFID2-direktiivistä johtuen. 

http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Miten-saantely-on-vaikuttanut-sijoituspalveluiden-tarjontaan.aspx
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1.1 Tutkinnon tavoitteet 

Sijoitusneuvojan tutkinnon tutkintovaatimusten mukaan asiakasta pitää osata sijoitus-
neuvontatilanteessa neuvoa ymmärrettävästi 

 sijoituskohteista, eli tässä tapauksessa säästö- ja sijoitusvakuutuksista 

 sijoittamisen riskeistä, kuten mahdollisuudesta menettää pääoma tai että oletettuja 
tuottoja ei synny tai että vakuutusmaksut nousevat ajateltua nopeammin 

 sijoituskohteisiin (kuten sijoitusrahastot tai vakuutuskorit) liittyvistä seikoista.  

Vakuutuksen tarjoajan on lisäksi osattava 

 kartoittaa asiakkaan sosiaaliturvan kokonaistaso 

 neuvoa sosiaaliturvan kokonaistason täydentämisessä asiakkaalle parhaiten soveltu-
villa tuotteilla. 

Kun IDD-lainsäädännön myötä on tullut vaatimus asiakkaan vakuutustarpeen selvittämi-
sestä, tässä materiaalissa keskitytään erityisesti siihen mitä asiakkaalta pitää kysyä ja mitä 
tietoja  vakuutuksen tarjoajan pitää kertoa asiakkaalle.  

2 Laki vakuutusten tarjoamisesta 

Lakia vakuutusten tarjoamisesta3 (VTL, 234/20.4.2018) sovelletaan vakuutusten tarjoami-
sen aloittamiseen ja harjoittamiseen vakuutusedustajan ja sivutoimisen vakuutusedusta-
jan välityksellä. Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain Finanssivalvonnan va-
kuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja tai jossain muussa ETA-alueeseen 
kuuluvassa maassa rekisteröity vakuutusedustaja.  

Laissa säädetään muun muassa vakuutusedustajien rekisteröinnin edellytyksistä. Vakuu-
tusedustajan pitää toimintansa aikana jatkuvasti täyttää rekisteröinnin edellytykset rekis-
teristä poistamisen uhalla. 

2.1 Mitä tarkoitetaan vakuutusten tarjoamisella? 

Vakuutusten tarjoamista on yksi tai useampi seuraavista: 

 vakuutussopimuksen valmistelu sekä muut sopimuksen tekemiseen liittyvät val-
mistelevat toimet 

 vakuutussopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen antaminen, mikä voi 
koskea myös vakuutuksen myyntiä tai sijoitusvakuutukseen liittyvien sijoituskoh-
teiden myyntiä 

 vakuutussopimusta koskevien muiden tietojen antaminen 

 vakuutussopimuksen tekeminen 

 asiakkaan avustaminen vakuutussopimuksen hoitamisessa ja täyttämisessä, eri-
tyisesti korvausvaatimuksen yhteydessä. 

                                                           

3
 Perusperiaatteiltaan uusi laki vakuutusten tarjoamisesta vastaa vakuutusedustuksen osalta aikaisempaa lakia 

vakuutusedustuksesta. 
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Vakuutusten tarjoamista on myös vakuutusten vastiketta vastaan tapahtuva vertailu, jos 
asiakkaalla on sopimuksentekomahdollisuus (myös internetin tai muiden sähköisten pal-
velujen, laitteiden tai ohjelmistojen kautta). 

Vakuutusten tarjoamisena ei pidetä 

 vakuutusta koskevien tietojen antamista satunnaisesti muun liike- tai ammatti-
toiminnan yhteydessä, jos toiminnan tarkoituksena ei ole auttaa asiakasta teke-
mään tai soveltamaan vakuutussopimusta 

 vakuutuksenantajan ammattimaista korvaushakemusten hallinnointia taikka va-
hingon selvittelyä tai asiantuntija-arvion tekemistä korvausasiasta 

 yhteisö- ja kuluttajaneuvontaa muun kuin vakuutuksentarjoajan tai eräiden sivu-
toimisten vakuutusedustajien toimesta, jos tietojen antaja ei toteuta muita toimia 
auttaakseen asiakasta vakuutus- tai jälleenvakuutussopimuksen tekemisessä. 

2.2 Vakuutusten tarjoajat ja vakuutusedustajat 

Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain soveltamisalaan kuuluvat päätoimiset vakuu-
tusmeklarit ja asiamiehet sekä sivutoimiset vakuutusedustajat4.  Vakuutusedustajat voi-
vat olla luonnollisia henkilöitä, eli ihmisiä, tai juridisia henkilöitä, eli yrityksiä ja yhteisöjä. 
Vakuutusten tarjoajia ovat  myös vakuutuksenantajat5, jotka ovat aina juridisia henkilöi-
tä. 

Pää- ja sivutoimiset vakuutusedustajat rekisteröidään vakuutusedustajarekisteriin, jota 
Finanssivalvonta ylläpitää. 

Vakuutusedustajan pitää antaa asiakkaalle laissa yksilöidyt tiedot toiminnastaan. Asia-
mies antaa tiedot ennen vakuutussopimuksen tekemistä ja vakuutusmeklari ennen toi-
meksiantosopimuksen tekemistä. Ilmoitettavia asioita ovat muun muassa 

 se, mihin vakuutusedustajarekisteriin vakuutusedustaja on merkitty ja miten re-
kisteröinnin voi tarkistaa  

 se, miten asiakas voi valittaa vakuutusedustajan toiminnasta  

 se, toimiiko vakuutusedustaja asiamiehenä vai vakuutusmeklarina. 

Asiamiehen on ilmoitettava vakuutusyhtiö tai ne vakuutusyhtiöt, joiden lukuun hän toi-
mii. Asiamieheksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä ja muulla asiamiehen palveluk-
sessa olevalla vakuutusedustukseen suoraan osallistuvalla on oltava toiminnan laatuun ja 
laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys. Asiamiehen pitää tuntea erityisesti edusta-
mansa vakuutukset ja tarpeellinen lainsäädäntö sekä hyvä vakuutustapa. Hänen pitää 
myös hallita toiminnan harjoittamisen vaatimat käytännön toimet. 

 

                                                           

4
 Laissa (4 § 1 mom.) määritellään myös eräät sivutoimiset vakuutusedustajat, joita käytännössä ovat esimerkiksi 

matkatoimistot ja silmälasikauppiaat sekä matkapuhelin- ja kodinkoneliikkeet. Ne myyvät oheispalvelunaan tuot-
teisiinsa tai palveluihinsa liittyviä vakuutuksia. Yleensä näiden toimijoiden myymät vakuutukset eivät saa koskea 
henki- eikä vastuuvakuutuksia. Autoliikkeet ja katsastusasemat eivät kuulu eräisiin sivutoimisiin vakuutusedusta-
jiin, koska ne myyvät lakisääteisiä liikennevakuutuksia. 
5
 Käytännössä vakuutuksenantajat ovat Suomessa osake- tai keskinäisiä yhtiöitä, minkä vuoksi materiaalissa käyte-

tään myös termiä vakuutusyhtiö. 
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Vakuutuksentarjoajat 

Vakuutusedustaja 

Luonnollinen henkilö (ihminen) tai juridinen henkilö (yritys tai yhteisö) 
Voi toimia pää- tai sivutoimisena vakuutusedustajana.  
Merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. 

Vakuutusmeklari Edustaa asiakasta, jonka kanssa tekee toimeksiantosopimuksen. 
Asiakas maksaa palkkion. Riippumaton vakuutusyhtiöistä. 
Rekisteröinnin edellytyksenä on mm. se, että henkilö on suoritta-
nut vakuutusmeklaritutkinnon tai että meklariyrityksen palveluk-
sessa on riittävä määrä tutkinnon suorittaneita vakuutusmeklarei-
ta. 

Asiamies Edustaa vakuutusyhtiötä, jonka kanssa tekee asiamiessopimuksen. 
Vakuutusyhtiö maksaa palkkion. Voi toimia yhden tai useamman 
vakuutusyhtiön asiamiehenä. Riippuvuussuhde vakuutusyhtiöön  
(-yhtiöihin), jonka asiamiehenä toimii. 

Eräs sivutoiminen  
vakuutusedustaja 

Vakuutus liittyy vain täydentävänä myytävään tuotteeseen tai 
palveluun. Sivutoimista ja pienimuotoista vakuutusten tarjoamista.  
Tällaisen toimijan tai sen työntekijän ei tarvitse rekisteröityä. 

Vakuutuksenantaja 

 Vakuutusyhtiöt merkitään vakuutusedustajina Finanssivalvonnan  
(FIVA) vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusyhtiöillä pitää olla 
tuotehallintajärjestelmät.  

Vakuutuksenantajan 
työntekijät 

Vakuutusten tarjoamiseen osallistuvia henkilöitä, jotka eivät yleen-
sä ole rekisteröityjä vakuutusedustajia. 

 

Vakuutusmeklarilla tulee olla vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys. 
Hänen on tunnettava erityisesti vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen 
lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon hoitamisen edel-
lyttämät käytännön toimet. 

Koska vakuutusmeklarin pitää olla riippumaton, hänellä ei saa olla työ-, asiamies- tai muu-
ta taloudellista riippuvuussuhdetta vakuutusyhtiöön. Meklarilla tulee olla  

 Finanssivalvonnan hyväksymä vastuuvakuutus, jos hän ei toimi oikeushenkilön 
palveluksessa. 

 asiakasvaratili, jossa asiakasvarat ja vakuutusyhtiölle kuuluvat varat pidetään eril-
lään omista varoista. Kuluttaja-asiakkaan tai kuluttajaan rinnastettavan asiak-
kaansa varoja vakuutusmeklari ei yleensä saa lainkaan pitää hallussaan tai välittää 
edelleen. 

Vakuutusedustus voi olla esimerkiksi 

 asiakkaan vakuutustarpeen selvittämistä ja määrittämistä 

 vakuutuksia koskevien tietojen antamista 

 vakuutusratkaisujen esittelemistä ja vertailua 
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 vakuutussopimusta koskevan tarjouksen tai tarjouspyyntöjen tekemistä 

 avustamista vahingon satuttua. 

2.3 Vakuutuksen tarjoajan ammattipätevyysvaatimukset 

Kaikkien vakuutusedustajien ja vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden tulee 
olla hyvämaineisia. Heillä tulee olla riittävä ammattipätevyys ja tarpeelliset tiedot tar-
joamistaan vakuutuksista. Heidän on myös tunnettava vakuutuksen tarjoamisen kannalta 
tarpeellinen lainsäädäntö. 

Ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista on tarkemmin säädetty 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (295/2018). Ammattipätevyyden ja tietojen pi-
tää olla työtehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävät. Ammattipätevyyttä on jatku-
vasti ylläpidettävä ja kehitettävä. Riittävänä pidetään vähintään 15 tunnin ammatillista 
koulutusta ja kehittämistä vuosittain. 

Sijoitusvakuutuksia tarjoavalla vakuutusedustajalla pitää olla tarvittavat vähimmäistiedot  

 sijoitusvakuutuksista, kuten tarjottujen sijoitusvakuutusten ehdoista ja nettova-
kuutusmaksuista sekä taatuista ja takaamattomista etuuksista 

 eri sijoitusvaihtoehtojen hyvistä ja huonoista puolista vakuutuksenottajan kannal-
ta 

 vakuutuksenottajalle koituvista taloudellisista riskeistä 

 asiakkaiden vakuutustarpeiden arvioimisesta. 

Kun sijoitusvakuutukset perustuvat henkivakuutuksiin, pitää vakuutuksen tarjoajalla 
luonnollisestikin olla riittävät vähimmäistiedot henkivakuutusten ehdoista ja  taatuista 
etuuksista sekä liitännäisriskeistä. 

Vakuutusedustajalla tulee olla ammattipätevyys eturistiriitojen hallintaan.  Hänellä pitää  
olla tarvittavat vähimmäistiedot myös 

 vakuutusmarkkinoista sekä henki- ja sijoitusvakuutusten tarjoamiseen liittyvien 
finanssipalvelujen sekä säästötuotteiden markkinoista 

 liiketoiminnan eettisistä normeista 

 lainsäädännöstä, kuten vakuutussopimus-, kuluttajansuoja- ja tietosuojalainsää-
dännöstä, rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä sekä vero-, sosiaali- ja työlain-
säädännöstä 

 eläkejärjestelmän rakenteesta ja sen takaamista etuuksista 

 valitusten käsittelystä. 

Materiaali sisältää vain osan ammattitaitovaatimuksissa tarkoitetuista vähimmäistiedois-
ta, koska tässä käydään läpi lähinnä 1.10.2018 voimaan tulleita uudistuksia ja muutoksia. 
Muista tutkintomateriaaleista löytyvät tiedot esimerkiksi vakuutusmarkkinoista, eläkejär-
jestelmästä, rahanpesusäännöksistä ja henki- sekä sijoitustuotteiden ehdoista ja vero-, 
sosiaali- ja työlainsäädännöstä. 
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3 Keskeisiä periaatteita ja käsitteitä 

Seuraavaksi käydään yleisellä tasolla läpi tiettyjä keskeisiä periaatteita ja käsitteitä, joita 
kaikkien sijoitusvakuutusten kanssa tekemisissä olevien on tunnettava. 

Vakuutussopimus perustuu vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan väliseen sopimuk-
seen. Sen syntymiseen vaaditaan yleensä, että toinen osapuoli tekee tarjouksen, jonka 
toinen osapuoli hyväksyy. 

Sijoitusvakuutuksessa voi sen elinkaaren aikana olla useita osapuolia, joiden asemaan ei 
ole tullut muutoksia. Osapuolia voivat vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan lisäksi olla 
vakuutettu, edunsaaja, vakuutuksen omistaja tai pantinhaltija taikka vakuutetun tai va-
kuutuksenottajan kuolinpesän osakkaat.  

3.1 Etämyynti 

Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajansuojalain mukaan vakuutusten myymistä esimerkiksi  
puhelimitse tai internetin tai postin välityksellä. Olennaista on, että sopimus tehdään 
etämyyntivälineen avulla ilman, että sopijaosapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. 

Etämyyntisäännösten eräs keskeinen tavoite on lisätä kuluttajille vakuutuksista ja muista 
rahoituspalveluista ennen sopimuksen tekemistä annettavaa informaatiota. Tietoja ovat 
vakuutusyhtiöstä annettavat tiedot, vakuutusta koskevat tiedot, etäsopimusta koskevat 
tiedot ja tiedot oikeussuojakeinoista. 

3.2 Salassapito ja vaitiolovelvollisuus. Tietosuojalaki. 

Vakuutusyhtiöt käsittelevät päivittäin tietoja, jotka koskevat yksityisiä kansalaisia, yrityk-
siä ja yhteisöjä, ja näin ne saavat haltuunsa myös luottamuksellisia tietoja asiakkaiden ta-
loudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuuksista sekä henkilöasiakkaan terveydenti-
lasta ja muista henkilökohtaisista asioista.  

Tietojen suojaamiseksi vakuutusyhtiölaissa on asetettu vakuutusalalla työskenteleville sa-
lassapitovelvollisuus, jossa rangaistuksen uhalla on kielletty näiden tietojen luovuttami-
nen sivullisille.  

Toukokuussa 2018 voimaan tullutta tietosuoja-asetusta (GDBR) täsmentää ja täydentää 
1.1.2019 voimaan tullut uusi tietosuojalaki (1050/5.12.2018)6. Vaitiolovelvollisuudesta 
säädetään lain 35 §:ssä. Sivulliselle ei saa oikeudettomasti ilmaista tietoja, joita on henki-
lötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää toisen henki-
lön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta taikka toisen 
liikesalaisuudesta. Näin saatuja tietoja ei saa myöskään käyttää omaksi tai toisen hyödyksi 
tai toisen vahingoksi. 

                                                           

6
 Henkilötietolain (523/1999) voimassaolo on päättynyt 31.12.2018. Tarkempia tietoja tietosuojasta löytyy esimer-

kiksi tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulta: Tietosuoja. 

https://tietosuoja.fi/tietosuoja
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3.3 Eturistiriitojen ehkäiseminen 

Asiakkaansuojan toteutumiselle on keskeistä, että alan toimijat ehkäisevät ja hallitsevat 
mahdollisia eturistiriitoja. Eturistiriitojen tunnistamista, ehkäisemistä ja hallintaa varten 
vakuutusyhtiöillä ja vakuutusedustajilla tulee olla tehokkaat toiminta- ja hallintojärjes-
telmät. 

Eturistiriidasta on tai voi olla kyse esimerkiksi tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö saa sijoitus-
rahasto-osuuden tarjoavalta rahastoyhtiöltä palkkionpalautusta. Eturistiriita saattaa joh-
taa siihen, että vakuutuksentarjoajalla on intressi tarjota asiakkaalle vakuutusta, joka ei 
ole asiakkaan edun mukainen. 

Eturistiriitojen hallintajärjestelmässä on arvioitava tiettyjä eturistiriitatilanteita ja toimi-
joiden välisiä suhteita kyseisen vakuutusyhtiön liiketoiminnassa. Lisäksi on lueteltava ti-
lanteet, jossa voi syntyä eturistiriitoja ja ne toimet, joilla toimija hallitsee niitä. Eturistirii-
tojen hallinnan ja ehkäisemisen keinoja ovat esimerkiksi lahjojen ja muiden etuuksien vas-
taanottamista ja antamista koskeva sisäinen politiikka sekä keskenään vastakkaisia asiak-
kaiden intressejä edustavien toimijoiden toisistaan erotettu valvonta. 

Jos eturistiriitatilannetta ei voida välttää, asiakkaalle pitää selkeästi ja ymmärrettävästi 
ilmoittaa eturistiriitojen yleinen luonne ja sen aiheuttajat sekä toimet, joita on tehty etu-
ristiriidan ehkäisemiseksi. 

Eturistiriitojen ehkäisemisen ja niiden hallinnan pitää olla toimissa etusijalla. Asiakkaalle 
tiedottaminen on viimesijainen vaihtoehto. Vakuutuksentarjoajan on dokumentoitava ti-
lanteet, joissa eturistiriita on syntynyt tai se on voinut syntyä. 

3.4 Palkat, palkkiot ja muut vastikkeet 

Vakuutusyhtiön ja asiamiehen pitää antaa asiakkaalle tieto siitä, minkä luonteisen vastik-
keen eli palkan, palkkion tai muun edun asiamies tai vakuutusyhtiön työntekijä saa vakuu-
tuksen tarjoamisen perusteella. Vastikkeen määrää ei tarvitse ilmoittaa. Etu voi määräy-
tyä esimerkiksi vakuutusmaksujen määrän tai myytävien vakuutusten määrän perusteella. 

Muulla taloudellisella edulla  tarkoitetaan provisioita, veloituksia ja muita maksuja sekä 
kaikenlaisia taloudellisia hyötyjä, muita rahallisia tai varallisuusarvoisia tai muunlaisia etu-
ja tai kannustimia, joita tarjotaan tai annetaan vakuutusten tarjoamista harjoitettaessa.  

Vakuutuksentarjoajan pitää kaikissa tilanteissa asettaa asiakkaan etu etusijalle ja säilyttää 
palvelun laatu palkkioista tai muista eduista huolimatta. 

Sijoitusvakuutuksia koskevien lisämääräysten mukaan palkkion tai muun edun maksami-
nen on sallittu, jos se ei vaikuta haitallisesti asiakkaalle tarjottavan palvelun laatuun. Esi-
merkiksi asiamies ei saa suositella asiakkaalle edustamaansa vakuutusta sillä perusteella, 
että se maksimoi hänen saamansa palkkion, jos ratkaisu ei samalla ole paras asiakkaan 
vakuutustarpeen kannalta.  

Vakuutusmeklarin osalta eturistiriitojen sääntelyä täydentää kielto ottaa vastaan meklari-
palkkiota vakuutusyhtiöltä. 

Kun tehdään kokonaisarviota siitä, vaikuttaako palkkio tai palkitsemisjärjestelmä haitalli-
sesti asiakkaalle tarjottavaan palveluun, otetaan huomioon seuraavia seikkoja: 
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 luoko palkkio tai palkitsemisjärjestelmä kannusteen tarjota tai suositella tiettyä 
tuotetta asiakkaalle, vaikka asiakkaalle muuten tarjottaisiin tai suositeltaisiin 
muuta tuotetta 

 perustuuko palkkio tai palkitsemisjärjestelmä pelkästään tai pääasiassa määrälli-
siin taloudellisiin kriteereihin, vai otetaanko siinä huomioon asianmukaiset laadul-
liset kriteerit, kuten tarjottujen palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys sekä sään-
telyn noudattaminen 

 mikä on palkkion suuruus tuotteen tai palvelun arvoon verrattuna 

 maksetaanko palkkio heti sopimusta tehtäessä vai sopimuksen aikana ja palaute-
taanko palkkio asiakkaalle, jos sopimus lakkaa 

 onko kyse palkkiomallista, jossa palkkio riippuu tietystä myyntitavoitteesta. 

Ammattimaiselle asiakkaalle ei tarvitse antaa tietoa eturistiriitojen mahdollisuudesta, eikä 
asiakkaan kokemuksesta tai tavoitteista tarvitse tehdä vakuutustarpeen selvittämistä laa-
jempia selvityksiä. Myös ammattimaisia asiakkaita koskee sääntely, jonka perusteella ar-
vioidaan, vaikuttavatko sopimuksista maksettavat vastikkeet haitallisesti asiakkaan etuun. 

3.5 Eräitä muita tilanteita 

Kytkykaupan kielto:  Kuluttajakaupassa asiakkaalle pitää kertoa mahdollisuudesta ostaa 
vakuutus ja muu mahdollisesti vakuutuksen ohessa tarjottava tavara tai palvelu myös 
erikseen. Kiellettyä on tehdä sellainen tarjous, jossa asiakkaan pitäisi sitoutua tiettyä ta-
varaa tai palvelua ostaessaan ottamaan myös tietty vakuutus, tai vaatia, että asiakas te-
kee vakuutussopimuksen tietyn vakuutusyhtiön kanssa. 

Ristiinmyynti ja yhdistetyt tarjoukset: Jos asiakas on muu kuin kuluttaja tai kuluttajaan 
rinnastettava taho, sovelletaan ristiinmyyntiä ja yhdistettyjä tarjouksia koskevia säännök-
siä. Kyse on tilanteista, joissa vakuutus on päätuote ja muu palvelu tai tavara on oheis-
tuote, tai joissa vakuutus on oheistuote ja muu palvelu tai tavara on päätuote. Yleensä 
asiakkaalle pitää kertoa, voiko tuotteet ostaa erikseen.  

Tuotehallintajärjestelmät: Vakuutusyhtiöllä pitää olla jokaiselle vakuutustyypille sisäinen 
seuranta- ja hyväksymismenettely. Menettelyn avulla pyritään parantamaan asiakkaiden 
suojaa ja näiden luottamusta uusia vakuutuksia, vakuutusten muutoksia ja yleisesti va-
kuutusmarkkinoita kohtaan. Laissa todetaan nimenomaisesti, että vakuutusyhtiön tulee 
ymmärtää markkinoimiensa tai tarjoamiensa vakuutusten ominaisuudet. Ominaisuudet 
on arvioitava säännöllisesti uudelleen. 

Myös asiamiesten ja vakuutusmeklareiden tulee laatia vakuutusten jakelua ja tarjontaa 
koskeva kirjallinen suunnitelma. 

4 Sijoitusvakuutusten määrittely 

4.1 Henkivakuutusluokat ja liitännäisvakuutukset 

Vakuutukset jaetaan Solvenssi II -direktiiviin pohjautuen kahteen vakuutusluokkaan ja 
niihin sisältyviin luokkaryhmiin. Sijoitussidonnaiset säästöhenki- ja eläkevakuutukset kuu-
luvat henkivakuutusluokkaan 3 ja kapitalisaatiosopimukset henkivakuutusluokkaan 6. 
Henkivakuutusluokkaan 1 kuuluvat säästöhenki- ja riskihenkivakuutukset, maksuvapau-
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tus- ja eläkevakuutukset sekä niiden yhteydessä myönnettävät muut henkilövakuutukset 
(kuten työkyvyttömyysvakuutus).  

Ota huomioon se, että vakuutussopimuslain mukaisesti vakuutukset jaetaan vahinko- ja 
henkilövakuutuksiin. Henki-, eläke- ja sijoitusvakuutukset sekä kapitalisaatiosopimukset 
kuuluvat henkilövakuutuksiin. Sijoitusvakuutukseen liitetyn riskihenkivakuutuksen yhtey-
teen otetut tapaturma- tai sairausvakuutukset ovat vakuutussopimuslain mukaisia vahin-
kovakuutuksia. Tapaturmavakuutukset kuuluvat vahinkovakuutusluokkaan 1 ja sairausva-
kuutukset vahinkovakuutusluokkaan 2.  

Erillisyysperiaate: Vakuutusluokkajaottelulla on merkitystä siten, että henkivakuutus-
luokkien mukaisia vakuutuksia saa tehdä vain henkivakuutusyhtiö. Se voi kuitenkin myön-
tää henkivakuutukseen liitettynä myös vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia vahinko-
vakuutuksia. Kyse on tällöin ns. liitännäisvakuutuksista. 

Liitännäisvakuutuksesta puhutaan silloin, kun vakuutusturva on liitännäinen pääasialli-
seen vakuutusturvaan nähden. Aikaisemmin on puhuttu lisäturvavakuutuksista. 

Eläkevakuutuksiin ja säästöhenkivakuutuksiin liittyy yleensä kuoleman varalta otettu ris-
kihenkivakuutus. Jos vakuutuksenottaja peruuttaa7 uuden eläkevakuutus- tai säästöhen-
kivakuutussopimuksen, tällainen liitännäisvakuutus peruuntuu ilman eri toimenpiteitä.  

Liitännäistoiminta.  Vakuutusyhtiö saa harjoittaa vakuutustoimintaan liittyvää liitännäis-
toimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiö toimii esimerkiksi muiden finanssisek-
torin ja eräiden muiden yritysten tuotteiden jakelu- tai markkinointikanavana.  

Vakuutusyhtiö voi myydä ja markkinoida sellaisten yritysten tuotteita ja palveluja, jotka 
liittyvät vakuutustoimintaan (kuten riskienhallinta tai vahingontorjunta). Vakuutusyhtiö ei 
siis ota kantaakseen muuhun yritystoimintaan liittyviä riskejä. Liitännäistoiminnan pitää 
aina sopia vakuutusyhtiön liiketoiminnan luonteeseen, eikä se saa olla vakuutustoimin-
taan nähden olennaisessa asemassa. 

4.2 Sijoitusvakuutuksen määritelmä 

Sijoitusvakuutuksilla tarkoitetaan muita henkivakuutuksia, kuin niitä, joiden mukaiset 
etuudet maksetaan vain kuoleman sattuessa.  

Sijoitusvakuutukset ovat korko- tai sijoitussidonnaisia8 

 säästöhenkivakuutuksia 

 yksilöllisiä eläkevakuutuksia tai 

 kapitalisaatiosopimuksia. 

Riskihenkivakuutukset ja ryhmähenkivakuutukset eivät ole lain tarkoittamia sijoitusvakuu-
tuksia. Määritelmän mukaisia sijoitusvakuutuksia eivät myöskään ole ryhmävakuutuksena 
pidettävät eläkevakuutukset. 

                                                           

7
 Tarkemmin kohdassa 9.3. 

8
 Vakuutus voi myös olla osaksi korkosidonnainen (laskuperustekorkoinen, takuutuottoinen) ja osaksi sijoitussi-

donnainen. Vakuutusyhtiölaissa on määritelty myös sijoitussidonnaiset vakuutukset, joilla tarkoitetaan vakuutuk-
sia, joissa vakuutusmaksujen tuotto sidotaan asiakkaan itse valitsemien sijoituskohteiden arvonkehitykseen.  
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Laki vakuutusten tarjoamisesta määrittelee myös vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet. 
Niillä tarkoitetaan muita sijoitusvakuutuksia kuin vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Erotte-
lulla on merkitystä sen suhteen, että vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista9 pitää asiak-
kaalle toimittaa vakiomuotoinen avaintietoasiakirja.  

4.3 Sijoitustuotteiden ominaisuuksia 

Kun vakuutuksenhakija harkitsee uuden sijoitusvakuutuksen ottamista, hänen kannaltaan 
olennaisia ydintietoja sijoitusvakuutusten ominaisuuksista ovat tuotto-odotus ja riski sekä  
vakuutuksesta asiakkaan maksettavaksi tulevat kulut.  

Eräs sijoitusvakuutusten keskeinen piirre on se, ettei näihin vakuutuksiin yleensä liity vas-
tuunvalintaa. Vakuutustapahtuma, eli ajankohta jolloin säästöt otetaan käyttöön, on joko  
tarkoin tiedossa tai vakuutuksenottajan itse määrättävissä. Vakuutustapahtuma on toi-
vottu, toisin kuin riskivakuutuksissa. Vakuutukselle tunnusomainen epävarmuus koskee 
sitä, kuinka pitkään vakuutettu elää. Yleensä kukin saa omaa panostaan, eli vakuutusmak-
suja, vastaavan vastikkeen (säästösumma tai eläke). 

Sijoitusvakuutuksille luonteenomaista on myös joustavuus vakuutusmaksujen suhteen. 
Asiakas voi poiketa tehdystä maksusuunnitelmasta maksamalla suurempia tai pienempiä 
eriä kuin oli suunniteltu, tai hän voi pitää taukoja maksamisesta. Yleensä sijoitusvakuu-
tukset ovat määräaikaisia (päättymispäivä voi olla esimerkiksi 31.12.2030) tai muulla ta-
valla määriteltynä pitkäaikaisia (esimerkiksi 25 vuotta). 

Sijoitusvakuutusten valikoima on monipuolinen ja asiakkaalla on valittavana paljon erilai-
sia vaihtoehtoja. Vakuutus voi olla laskuperustekorkoinen tai sijoitussidonnainen tai nii-
denyhdistelmä. Vakuutusyhtiön tarjonnan mukaan asiakas voi myös valita useista erilai-
sista sijoituskohteista. 

Sijoitusvakuutuksiin liittyvistä ominaisuuksista mainitaan tässä vielä seuraavat: 

 Vakuutus voi olla pääomaturvattu tai se ei sisällä turvaa pääoman menettämisen 
varalta. 

 Sijoitusvakuutukset sisältävät yleensä automaattisesti myös riskihenkivakuutuk-
sen, jolloin säästö ei vakuutetun kuoleman jälkeen jää vakuutusyhtiölle vaan 
maksetaan edunsaajille. Kuolintapausturvan vakuutusmäärä määritetään sijoitus-
vakuutusta tehtäessä ja se voi olla yhtä suuri kuin säästöpääoma tai esimerkiksi 
95 % pääoma-arvosta. 

 Jos asiakas tarvitsee lainaa, hän voi pantata sijoitusvakuutuksen. 

 Valittavissa ovat myös kapitalisaatiosopimukset, joissa ei ole vakuutettua lain-
kaan. 

 Useisiin sijoitusvakuutuksiin voi myös riskihenkivakuutuksen lisäksi liittää lisätur-
va- tai liitännäisvakuutuksia, kuten työttömyys- tai työkyvyttömyysvakuutus taik-
ka sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus. 

                                                           

9
  Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 21-kohdassa olevan määritelmän mukaan vakuutus-

muotoisella sijoitustuotteella tarkoitetaan vakuutustuotetta, johon sisältyy maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja 
jossa markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko maturiteetti- tai takaisinostoarvoon tai sen 
osaan. Laissa mainitaan lisäksi tiettyjä vakuutustuotteita, jotka eivät ole vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita. 
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Säästäminen sijoitusvakuutuksiin on tavoitteellista. Asiakkaalla on mahdollisuus suuriin 
tuottoihin, ja hän voi sijoitusvakuutuksen avulla siirtää varoja tulevaa käyttöä varten ja 
saa siitä tuottoja. Hän voi myös säästää esim. sukulaislapsille tai ”vain” itselleen eläkkeen 
muodossa varoja. 

Eräs sijoitusvakuutuksen muoto on säästäminen vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen. Elä-
kesäästäminen on verotuettua, kun asiakas voi vähentää vakuutusmaksuja verotukses-
saan. Vastaavasti korvauksena maksettava eläke verotettavaa tuloa eläkkeensaajalle. Ve-
rotuseduista johtuen eläkevakuutusten takaisinostoa on rajoitettu. 

Sijoitusvakuutuksilla voidaan saada turva inflaatiota vastaan, kun vakuutusyhtiö maksaa 
ennalta sovittua laskuperustekorkoa ja/tai vuosittain määräytyviä asiakashyvityksiä. Sijoi-
tusten arvon nousu hyödyttää tuottojen muodossa enemmän kuin, jos rahat olisivat pan-
kissa. 

5 Vakuutuksen elinkaari 

5.1 Elinkaaren vaiheet 

Vakuutuksen elinkaaren vaiheet ja niiden tärkeimmät tehtävät ja merkitys osapuolten 
kannalta on esitetty seuraavassa kaaviossa. Elinkaaren vaiheita koskevista, vakuutustur-
van kannalta olennaisista tiedoista on kerrottava asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä. Ota huomioon se, että suuri osa näistä tiedoista on yleensä sisällytetty vakuu-
tuksen tuoteselosteeseen, mutta että olennaiset asiat on syytä käydä tuoteselosteen 
avulla läpi asiakaspalvelutilanteessa. 

Lainsäädännössä korostetaan sitä, että asiakkaan vakuutustarve on aina selvitettävä ensin 
ja että asiakkaan edun pitää olla ensisijaisena kaikessa toiminnassa. Asiakkaan kanssa käy-
tävässä neuvottelussa on otettava esille hänen vakuutustarpeensa kannalta olennaiset 
seikat, jotta tehtävä vakuutusratkaisu on asiakkaalle asianmukainen ja soveltuu hänelle 
valittavissa olevista vaihtoehdoista parhaiten. 

Sijoitusvakuutuksen elinkaaren vaiheita ovat esimerkiksi seuraavat 

Vaihe Esimerkkejä vaiheeseen liittyvistä toimista 

Potentiaalinen asiakas tai 
nykyinen asiakas.  

Entinen asiakas on samalla potentiaalinen uusi asiakas.  
Tarkista aina ensin, mitä tietoja asiakkaasta on käytettävissä, kun 
neuvottelut aloitetaan. 

Syntyy halu ja tarve  
säästää tai sijoittaa 

Selvitä, minkä vuoksi asiakas on alkanut pohtia sijoitusvakuutuk-
sen ottamista tai voimassa olevan vakuutuksen muuttamista. 
Onko hänen perhe- tai muissa oloissaan tapahtunut olennainen 
muutos, onko hän kenties perinyt suuren summan rahaa vai 
onko kyse siitä, että vakuutusyhtiö on markkinoinut jotain uutta 
sijoitusvakuutusta. Sijoitusvakuutus voi toki tulla esille myös 
muun finanssipalvelun yhteydessä tai vaikkapa omaisuusvahin-
koasian hoitamisen yhteydessä. Millä mielellä asiakas on siis 
liikkeellä? 

Yhteydenotto toiseen  Osapuolilla on useita keinoja päästä yhteyteen keskenään, esi-
merkiksi verkkopalvelut, puhelin tai henkilökohtainen tapaami-
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osapuoleen nen vakuutusmeklarin tai asiamiehen kanssa.  
Huolehdi ns. kotitehtävien tekemisestä ennen kuin otat yhteyttä 
asiakkaaseen. Mitä tietoja asiakkaasta on käytettävissä (nykyinen 
vakuutusturva ja varallisuustiedot)? Pitääkö hänet kenties ensin 
tunnistaa, koska hänestä ei ole mitään aikaisempia tietoja. 

Asiakkaan tunnistaminen ja 
tunteminen 

Ota huomioon rahanpesun ja terrorismin ehkäisemisen kannalta 
tärkeät säännökset ja huolehdi asiakkaan tunnistamisesta, jos et 
tunne häntä. 

Vakuutustarpeen  
kartoittaminen. 

Tietojen selvittäminen  
asiakkaalta. 

Tämä on nyt erikseen laissa määritelty toimi ennen vakuutuksen 
tarjoamista. Keskeistä on selvittää mihin tarpeeseen ja miksi 
asiakas haluaa ostaa sijoitusvakuutuksen. Asiakas- ja perhetiedot 
pitää tarkistaa (mm.  osoite ja tili- sekä yhteystiedot) ja päivittää. 
Vakuutusedustaja täyttää kysely- ja selonottovelvollisuutensa 
tekemällä asiakkaalle kysymyksiä. Asiakas vastaa hänelle esitet-
tyihin kysymyksiin ja antaa tarpeen selvittämistä varten tarpeelli-
set tiedot. 

Tietojen antaminen  
asiakkaalle. 

Tähän vaiheeseen liittyy se, että vakuutuksen tarjoaja antaa lain 
edellyttämät tiedot vakuutuksenhakijalle.  
Huomioon tulee tässäkin vaiheessa ottaa se, ketkä ovat vakuu-
tettuja ja että edunsaajamääräyksen tekemisestä annetaan riit-
tävästi tietoja. Tuleeko kenties kysymykseen esimerkiksi vakuu-
tuksen panttaus asuntolainan vakuudeksi? 

Vastuunvalinta Kun asiakas haluaa liittää sijoitusvakuutukseensa liitännäisvakuu-
tuksia (esimerkiksi työkyvyttömyys- tai sairauskuluvakuutus), 
vakuutusyhtiö tekee vastuunvalintaa. Tätä varten asiakkaan 
tulee antaa selvitys terveydentilastaan.  
Jos säästösumma on huomattavan korkea tai jos riskihenkivakuu-
tuksen halutaan kattavan yli 95 % säästösummasta, vakuutusyh-
tiö saattaa vaatia vakuutettavalta terveysselvityksen antamista 
ennen sopimuksen tekemistä.  
Asiakaspalvelutilanteessa on syytä korostaa, että asiakkaan tulee 
antaa oikeat ja täydelliset vastaukset terveysselvityksessä oleviin 
kysymyksiin. 

Vakuutustarjouksen  
tekeminen 

Vakuutuksen tarjoaja antaa asiakkaalle tarjouksen sijoitusvakuu-
tuksesta. Asiakkaalle annettavia asiakirjoja ovat esimerkiksi  
vakuutuksen tuoteseloste, avaintietoasiakirja (ei eläkevakuutuk-
sesta) ja vakuutusehdot sekä mahdolliset tuottolaskelmat ja 
muut neuvottelun aikana syntyneet laskelmat. 
Vakuutusmeklari voi tehdä esimerkiksi yritysasiakkaansa puoles-
ta tarjouspyyntöjä vakuutuksenantajille. Vakuutusyhtiöiden te-
kemien tarjousten perusteella asiakas lopulta ratkaisee, minkä 
vakuutusyhtiöiden tekemistä tarjouksista hän hyväksyy. 

Sopimuksen syntyminen ja 
vakuutusyhtiön vastuun  
alkaminen 

Sijoitusvakuutussopimus syntyy, kun toinen osapuoli on hyväk-
synyt toisen osapuolen tekemän tarjouksen.  Sijoitusvakuutuksen 
voimaantulo ja yhtiön vastuun alkaminen edellyttävät yleensä 
sitä, että asiakas maksaa ensimmäisen vakuutusmaksun määrä-
ajassa.  

Ensimmäisen vakuutusmak- Vakuutussopimus tulee voimaan, kun vakuutusyhtiön hyväksymä 
vakuutushakemus on annettu tai lähetetty vakuutusyhtiölle ja 



Menettelytavat sijoitusvakuutusten myynnissä, 16(36), Versio 1.2 

sun maksamisen merkitys säästösuunnitelmassa (maksusuunnitelmassa) määritelty en-
simmäinen vakuutusmaksu on maksettu vakuutusyhtiön ilmoit-
tamassa maksuajassa. Kun maksu on maksettu, vakuutusyhtiö 
lähettää vakuutuksenottajalle sopimuskirjan. 
Jos ensimmäisen maksun vähimmäismäärää ei ole maksettu 
määräaikana, vakuutussopimus raukeaa. Vakuutusyhtiö palaut-
taa maksetut vakuutusmaksut ilman tuottoa ja se voi vähentää 
maksuista sopimukseen liitettyjen sijoitussidonnaisten kohteiden 
mahdollista arvon alenemista vastaavan määrän. 

Sopimuksen  
peruuttaminen 

Asiakas voi peruuttaa uuden eläke- ja muun sijoitusvakuutuksen 
30 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on tehty ja hän on saanut 
vakuutuskirjan. 

Toimia sopimuksen  
voimassaoloaikana.  
Sopimuksen muuttaminen. 

Asiakkaalle on hyvä myös kertoa, miten ja millä perusteilla sijoi-
tusvakuutusta voi muuttaa kesken sopimuskauden, eli miten 
asiakkaan pitää menetellä, jos hän haluaa muuttaa edunsaaja-
määräystä tai jos hänelle tulee tarve antaa vakuutus pantiksi. 
Vakuutuksen pääoma voi myös joutua ulosottotoimien kohteek-
si. Joissakin tilanteissa vakuutusyhtiöllä on oikeus tehdä vakuu-
tussopimukseen ehtomuutoksia, esimerkiksi kun lainsäädäntö on 
muuttunut tai kun kyse on ehdoissa mainitusta hyvän vakuutus-
tavan mukaisesta perusteesta. 

Korvauksen hakeminen Huomaa, että asiakkaan neuvominen korvausasioissa kuuluu 
vakuutusten tarjontaan. Häntä pitää pystyä neuvomaan korvauk-
sen hakemisessa ja tarvittavien asiakirjojen toimittamisessa, 
vaikka varsinaisen korvauskäsittelyn hoitavat sen alueen ammat-
tilaiset. Asiakasta voi korvauksen hakutilanteessa myös kiinnos-
taa erityisesti korvausten verotus. Pohdi, miten hyvin pystyt 
häntä neuvomaan tässä vaiheessa? 

Sopimuksen päättyminen Tämä elinkaaren vaihe tulee vastaan esimerkiksi, jos asiakas 
haluaa irtisanoa sopimuksen ja nostaa koko pääoman tai hän 
haluaa nostaa osan pääomasta. Eläkevakuutusten irtisanomista 
on rajoitettu niihin liittyvistä verotuksellisista eduista johtuen. 
Kyse voi olla myös siitä, että vakuutuksenottaja tai vakuutettu on 
kuollut. Vakuutetun kuolemantapaus ei välttämättä aina johda 
korvauksen maksamiseen.  
Tässä vaiheessa asiakasta kiinnostavat tiedot vakuutusmaksujen 
mahdollisesta palauttamisesta vakuutuksen päättymisen jälkeen.  

Muutoksenhaku Asiakas on tässä vaiheessa kiinnostunut siitä, miten hän  voi 
hakea muutosta vakuutusta koskevaan asiaan (esimerkiksi jos 
vakuutusyhtiö ei hyväksy hänen hakemustaan).  
Ota huomioon, että vakuutusyhtiön pitää kertoa valitusteistä 
mm. avaintietoasiakirjassa ja että tuoteselosteissa asiakkaalle 
usein kerrotaan siitä, mihin hänen kannattaa ottaa yhteyttä, jos 
hän on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun.  
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6 Vakuutustarpeen selvittäminen 

Tämän jälkeen perehdytään siihen, mitä asiakkaan vakuutustarpeen selvittämisellä10 tar-
koitetaan. 

Jotta asiakkaan sijoitusvakuutusturvan tarve saadaan määritettyä ja hänen vakuutustur-
vansa katettua oikeanlaisilla vakuutuksilla ilman tiedostamattomia vakuutusturvan aukko-
ja tai turhaa päällekkäisyyttä, pitää tietää, millaisen turvan piirissä hän on sosiaaliturva-
lainsäädännön pohjalta. 

 Millaisiin etuuksiin hänellä on oikeus?  

 Miten hänen toimeentulonsa on turvattu? 

 Tarvitseeko hän vapaaehtoista henkilövakuutusturvaa? 

 Kuinka paljon vapaaehtoista turvaa asiakas perheineen tarvitsee?  

6.1 Asiakkaan vakuutustarpeen selvittäminen, yleisesti 

Vakuutuksen tarjoajan pitää siis pyytää asiakkaalta tietoja hänen vakuutustarpeensa mää-
rittämiseksi. Lisäksi tietoja pitää pyytää asiakkaan vakuuttamiseen liittyvistä tarpeista ja 
vaatimuksista. Usein asiakas pystyy vain yleisellä tasolla ilmaisemaan vakuutustarpeensa, 
eli sen miten hän voi vakuutuksilla varautua oman tai lähiomaisensa sairauden, työttö-
myyden tai kuoleman varalta. Tällaisen yleisen tiedon pohjalta vakuutuksen tarjoajan tu-
lee esittää asiakkaalle täydentäviä kysymyksiä, jotta vakuutustarpeen pystyy tarkemmin 
määrittämään.  

Kun kyse on sijoitusvakuutuksista, asiakkaalta pyritään saamaan tiedot erityisesti sijoitta-
misen tavoitteista, kuten sijoitusajasta ja tavoitellusta riski-tuottotasosta. Lisäksi häneltä 
kysytään riittävästi tietoja tarjottavan sijoitusvakuutuksen asianmukaisuuden ja soveltu-
vuuden arvioimista varten. 

Asiakkaan olemassa oleva muu vakuutusturva on syytä selvittää ainakin yleisellä tasolla, 
koska voimassa oleva vakuutusturva vaikuttaa vakuutustarpeen arviointiin.  Tällöin kan-
nattaa ottaa huomioon asiakkaan itse ottamien vakuutusten lisäksi esimerkiksi mahdolli-
set ryhmävakuutukset, joita asiakkaan hyväksi on voimassa. Yrittäjäasiakkaalta kannattaa 
selvittää, millainen tarve hänellä on parantaa vakuutusturvaansa lakisääteistä vakuutus-
turvaa täydentävillä vapaaehtoisilla vakuutuksilla. 

6.2 Asiakkaan sijoituskokemus ja –tietämys sekä taloudellinen tilanne 

Vakuutuksen tarjoajan pitää pyytää vakuutustarpeen selvittämiseksi asiakkaalta tarpeelli-
set tiedot asiakkaan kyseiseen vakuutukseen liittyvää sijoitusalaa koskevasta aikaisem-
masta sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä. 

                                                           

10 Vakuutuksentarjoajan yleinen velvollisuus selvittää asiakkaan vakuutustarve sisältyy vakuutus-

ten tarjoamisesta annetun lain 35 §:ään ja vakuutussopimuslain 4b §:n 1 momenttiin. Sijoitusva-
kuutusten osalta tarkemmat säännökset sisältyvät vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 47 
§:ään ja vakuutussopimuslain 4b §:n 2 momenttiin. 
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Sijoituskokemusta arvioidaan seuraavien seikkojen pohjalta: 

 mikä on asiakkaan kokemus vakuutusmuotoisesta sijoittamisesta 

 mikä on asiakkaan kokemus sen tyyppisistä rahoitusvälineistä tai muista sijoituskoh-
teista, joihin vakuutuksenottaja voi vakuutuksen perusteella ohjata vakuutusmaksuja 
sijoitettavaksi 

 onko asiakkaalla toistuvaa kokemusta kyseisistä rahoituspalveluista tai –välineistä vai 
vain yksittäistapauksista. 

Sijoitustietämystä arvioidaan seuraavien seikkojen pohjalta: 

 mitkä ovat asiakkaan tosiasialliset tiedot kyseisestä rahoituspalvelusta tai –välineestä 

 mikä on asiakkaan koulutus ja ammatti. 

Jotta vakuutuksen tarjoaja voi arvioida, mikä tai mitkä sijoitusvakuutukset soveltuvat asi-
akkaalle, hänen pitää selvittää asiakkaalta, mikä on  asiakkaan taloudellinen tilanne. Täl-
löin tarvitaan tietoja   

 asiakkaan riskin- ja tappionsietokyvystä 

 muista seikoista, joilla voi olla merkitystä soveltuvuuden arvioinnissa. 

Lähtökohtaisesti asiakas antaa oikeat tiedot, joiden pohjalta vakuutustarve voidaan mää-
rittää. Jos vakuutuksen tarjoaja tietää tai hänen pitäisi tietää, että tiedot ovat ilmeisen 
virheellisiä tai puutteellisia (esimerkiksi ristiriitaiset tiedot),  vakuutuksen tarjoajan pitää 
pyytää lisätietoja tai varoittaa asiakasta siitä, että tarpeen määrittäminen perustuu mah-
dollisesti virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

Pohdintatehtävä: Mieti, miten helposti saat asiakkaalta tässä tarkoitetut tiedot. Miten 
tiedot vaikuttavat siihen, millaista sijoitusvakuutusta lähdet tarjoamaan hänelle? Olethan 
tutustunut edustamasi vakuutusyhtiön yksilöityihin kohdemarkkinoihin? 

Pohdintatehtävä: Tutustu jonkun vakuutusyhtiön tuoteselosteeseen tai muuhun markki-
nointiaineistoon, jossa esitellään kyseisen yhtiön tuotehallintajärjestelmään sisältyvää 
tarjoamisstrategiaa. Löytyykö sellaista tietoa? Ehkä käytettävissäsi on edustamasi vakuu-
tusyhtiön sisäistä materiaalia, joissa on määritetty tarjoamisstrategia ja yksilöidyt koh-
demarkkinat.  

Esimerkki Arvopaperilautakunnasta APL 2/15 (28.9.2015) 

Lautakunnassa käsitellyssä asiassa oli kysymys siitä, oliko vakuutusyhtiö täyttänyt tiedon-
antovelvollisuutensa. Asiakas oli ottanut yhteyttä yhteyshenkilöönsä ajatuksella tehdä si-
joitusvakuutus, mutta hän teki omaisuudenhoitosopimuksen, jonka perusteella varoja si-
joitettiin kiinteistörahastoon noin 34.000 euroa.  
Lautakunta katsoi, ettei palveluntarjoaja ollut näyttänyt täyttäneensä asiakasta koske-
vaa selonottovelvollisuuttaan eikä tarjoamaansa sijoituspalveluun liittyvää tiedonanto-
velvollisuuttaan. Sijoitusten riittävä hajauttaminen on riskinhallinnan selkäranka ja ni-
menomaan vähäisestä hajautuksesta aiheutuvaan riskiin olisi pitänyt kiinnittää asiakkaan 
huomiota. Lautakunta piti uskottavana asiakkaan kertomusta siitä, ettei hän olisi hyväk-
synyt rahastoa salkkuunsa, jos hänelle olisi kerrottu, että omaisuudenhoitosalkku oli mer-
kittävässä määrin sidoksissa vain yhteen nimenomaiseen vuokralaiseen. Lautakunta piti 
asiakkaan esittämää summaa korvauskelpoisen vahingon määränä ja suositti, että vakuu-
tusyhtiö hyvittää asiakkaalle rahaston lunastuksen jälkeen saadun ja siihen sijoitetun va-
rallisuuden erotuksen määrän korkoineen ja palauttaa palvelusta perimänsä kulut. 
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7 Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä 

Vakuutuksenantajan ja vakuutuksen tarjoajan selonotto-, kysely- ja tiedonantovelvolli-
suudet ovat täsmentyneet ja erityisesti sijoitusvakuutusten osalta on tullut lisävaatimuk-
sia. Vakuutustarpeen ja sijoitusvakuutuksiin liittyvien tietojen selvittämiseksi asiakkaalle 
tulee esittää aikaisempaa enemmän kysymyksiä, joilla saadaan vakuutustarjouksen teke-
mistä varten tarpeelliset tiedot asiakkaan sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä sekä ta-
loudellisista oloista ja vastaavista seikoista. Täsmentyneillä säädöksillä halutaan varmis-
taa, ettei asiakkaalle myydä sellaisia sijoitusvakuutuksia ja lisäpalveluja, joihin liittyviä ku-
luja asiakas ei ole ymmärtänyt. 

Asiakkaan tiedonantovelvollisuus on ennallaan, mutta häneltä pyydetään enemmän tieto-
ja kuin aikaisemmin. Hänen edellytetään antavan oikeat ja täydelliset vastaukset vakuu-
tuksen tarjoajan esittämiin kysymyksiin.  

Pohdintatehtävä: Mitkä kysymykset ovat mielestäsi sellaisia, että ne pitää aina esittää 
asiakkaalle? Onko sellaisia? Onko käytännössä mahdollista saada kaikki tarvittavat tiedot 
yhdessä asiakastapaamisessa? 

Jos asiakas ei anna sijoitusvakuutuksen tarjoamista varten riittäviä tietoja, häntä on varoi-
tettava siitä, ettei tarjottavien vakuutusten asianmukaisuutta tai soveltuvuutta pystytä 
arvioimaan. Joissakin äärilanteissa vakuutusedustaja joutuu ehkä toteamaan, ettei edes 
tarjousta voida tehdä asiakkaan antamien puutteellisten ja kenties jopa ristiriitaisten tie-
tojen vuoksi. 

Velvollisuuden laiminlyönnin seuraukset ovat vakuutusyhtiön ja vakuutusedustajien kan-
nalta käytännössä ennallaan. Jos vakuutusturvan tarvetta ei selvitetä, saattaa vakuutuk-
sentarjoajalle syntyä vahingonkorvauslain mukainen vastuu siitä, ettei valittu vakuutus-
turva ollutkaan asianmukainen tai asiakkaalle soveltuva. Vastaava tilanne voi olla kysees-
sä silloin, jos vakuutuksen tarjoaja laiminlyö arvioida vakuutuksen asianmukaisuuden asi-
akkaalle, ja tästä aiheutuu asiakkaalle myöhemmin taloudellista menetystä. 

7.1 Tietojen antaminen asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä 

Vakuutuksen tarjoajan pitää varmistaa ennen vakuutussopimuksen tekemistä, että asia-
kas saa vakuutuksesta tarvitsemansa tiedot. Tiedot pitää antaa riippumatta siitä, anne-
taanko asiakkaalle henkilökohtainen suositus vai ei ja myös riippumatta siitä, onko vakuu-
tus osa laajempaa tuote- tai palvelupakettia vai ei. 

Asiakkaan etu pitää aina ottaa huomioon. Tiedot pitää antaa ymmärrettävässä muodos-
sa. Tuotteen monimutkaisuus ja asiakastyyppi vaikuttavat siihen, mitä ja miten tietoja an-
netaan asiakkaalle. Tietoja on annettava sitä enemmän ja sitä ymmärrettävämmin,  

 mitä vaikeammin ymmärrettävästä vakuutuksesta on kysymys 

 mitä kokemattomammasta asiakkaasta on kysymys 

 mitä monimutkaisemmasta vakuutuksesta on kysymys. 

Asiakkaalle on sijoitusvakuutusta tarjottaessa annettava tavanomaista vahinkovakuutusta 
enemmän tietoja esimerkiksi niistä vaikutuksista, jotka johtuvat henki- ja sijoitusvakuu-
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tuksen tuotto- ja kululaskentaan liittyvistä olettamista tai eläkevakuutuksen verotukseen 
liittyvistä seikoista. Kun asiakkaana on kuluttaja11, vakuutuksen tarjoajan pitää korostaa 
selkeää ja ymmärrettävää ilmaisua ja hänen pitää kertoa enemmän kuin mitä hän kertoisi 
ammattimaiselle toimijalle. Jos asiakkaalla on sijoitussidonnaisissa tuotteissa sijoittamisen  
erityistuntemusta, hänen voidaan edellyttää ymmärtävän vakuutussopimuksen todellinen 
sisältö, vaikka markkinoinnin yhteydessä annetut tiedot olisivatkin jollain tavalla olleet 
puutteellisia tai harhaanjohtavia. 

Kun asiakkaalle tarjotaan sijoitusvakuutuksia, hänelle on annettava tietoja esimerkiksi 

 vakuutusten kuluista 

 mahdollisista seuraamuksista, jos asiakas keskeyttää vakuutuksen 

 maksusuunnitelmasta poikkeamisen aiheuttamista mahdollisista seuraamuksista 

 verotuksesta 

 sopimusten mahdolliseen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä kuluista 

 sijoitusvakuutusmuodoista ja –palveluista sekä niiden kuluista ja liitännäisveloituksis-
ta. 

Lisäpalveluissa on kyse osana pakettia tai sopimusta myytävistä tuotteista tai muista pal-
veluista kuin vakuutuksista. Esimerkiksi sijoitusvakuutuksen rahoittamiseksi tarjottava 
luotto on tässä tarkoitettu lisäpalvelu. 

Tiedot pitää antaa hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä siten, että asiakkaalla on 
tosiasiallinen tilaisuus arvioida tilannetta ja tarvittaessa jättää sopimus tekemättä. 

Asiakkaan sijoituskokemuksesta ja –tietämyksestä sekä sijoittamisen tavoitteista saami-
ensa tietojen perusteella vakuutuksen tarjoajan on kiinnitettävä asiakkaan huomiota eri-
tyyppisten sijoitusvakuutusten ja niihin liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta 
olennaisiin seikkoihin. 

Olennaisia seikkoja ovat ainakin sijoituskohteet, tuotot ja pääoman kertyminen, kulut, ris-
kit ja vakuutusehdoista esimerkiksi sopimuksen päättyminen. 

Ennen vakuutussopimuksen tekemistä on asiakkaalle annettava ainakin 
seuraavat tiedot

12
  

vakuutuksenantajasta: 

1. nimi ja oikeudellinen muoto 
2. kotipaikkavaltio sekä sen sivukonttorin tai muun edustajan sijainti-

valtio, jossa sopimus tehdään 
3. osoite kotipaikkavaltiossa sekä sivukonttorin tai muun edustajan 

sen toimipaikan osoite, jossa sopimus tehdään. 
4. Lisäksi on annettava tieto siitä, mistä vakuutuksenantajan  

vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus on saata-
vissa. 

henkivakuutussopimuksesta: 

1. vakuutusturvan sisältö ja, jos vakuutukseen voi liittää valinnaisia 

                                                           

11
 Sama koskee kuluttajaan rinnastettavia tahoja. 

12
 Oikeusministeriön asetus (177/2011) henkivakuutuksesta annettavista tiedoista. 
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etuuksia, selvitys niistä 
2. vakuutuksen voimassaolo ja irtisanominen 
3. vakuutusmaksut ja, jos vakuutukseen liitetään valinnaisia etuuksia, 

niiden maksut eriteltyinä 
4. vakuutusmaksukaudet ja muut maksuehdot 
5. mahdollisten lisäetujen määräytymis- ja jakamisperusteet 
6. takaisinostoarvon ja vapaakirja-arvon määräytyminen sekä onko 

vakuutukseen sijoitettu pääoma turvattu ja missä määrin se on 
turvattu 

7. sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä olevat sijoituskohteet 
ja niiden luonne 

8. vakuutuksenottajan oikeus peruuttaa sopimus ja peruuttamis-
oikeuden käyttämistä koskevat ehdot 

9. yleiset tiedot kyseisen vakuutuksen verokohtelusta 
10. onko vakuutuksenottajalla käytettävissään tuomioistuimen ulko-

puolisia oikeussuojamenettelyjä ja miten niitä voi käyttää 
11. sopimukseen sovellettava laki tai jos osapuolet voivat valita sovel-

lettavan lain, maininta siitä ja vakuutuksenantajan ehdotus  
lainvalinnasta. 

 

Asiakkaalle on syytä korostaa sitä, että hänellä on velvollisuus tutustua saamiinsa tietoi-
hin ja hänelle annettuihin aineistoihin huolellisesti. Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut 
ja hänelle annetut materiaalit on syytä tarkasti dokumentoida mahdollisten kiistatilantei-
den varalta. Tärkeä olisi dokumentoida ainakin se, miten neuvotteluissa esillä olleet mah-
dolliset epäselvyydet on asiakkaan kanssa selvitetty, ja mihin tulokseen on päädytty. Lo-
pulta asiakas itse ratkaisee sen, millaisen riskitason hän hyväksyy ja millaisen tuotteen 
hän päätyy valitsemaan. 

Esimerkki Sijoituslautakunnasta FINE-007837 (6.11.2018) 

 A:lle tehty sijoitusvakuutus oli sinänsä vastannut asiakkaan sijoituskokemusta ja  
–tavoitteita. Keskiriskisenkin sijoittajan kohdalla olennainen vakuutusturvan rajoitus on 
se, että vakuutuksen hoitopalkkio veloitetaan prosenttiosuutena vakuutusmaksusta.  
Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiöllä ei ollut oikeutta periä hoitokuluja täyttä määrää 
ensimmäisten 5 vuoden ajalta. Asiakkaan olisi kuitenkin pitänyt mieltää keskimääräiseen 
riskinottoon liittyvä tappioriski ja vakuutussopimuksen alkuvaiheen korkeampi kulutaso. 
Tämän vuoksi sijoitusriskin toteutuminen kuuluu osittain asiakkaan vastattavaksi. Lauta-
kunta suositti, että vakuutusyhtiö maksaa hyvityksenä arvioimansa määrän 13.346 euroa. 
Tuon määrän ja takaisinostoarvon yhteismäärän jälkeen asiakkaan menetys oli 18 % va-
kuutukseen sijoitetusta pääomasta. 

7.1.1 Kulut 

Vakuutuksia ja sijoituksia koskevan päätöksenteon tueksi asiakkaan pitää saada riittävät 
ja olennaiset tiedot kuluista ja tuotoista. Tiedot sijoitusvakuutuksiin liittyvistä kuluista pi-
tää antaa kootusti siten, että asiakas saa kokonaiskäsityksen vakuutuksen kuluista ja nii-
den kumulatiivisesta vaikutuksesta vakuutuksen tuottoon ja pääoman kertymiseen.  

Sijoitusvakuutusten kulujen kuormitusrakenne aiheuttaa usein sen, että asiakkaan on vai-
kea hahmottaa, miten kulut vaikuttavat pääoman kertymiseen. Hänen on myös vaikea 
hahmottaa, miten palveluntarjoajan sopimuksen aikana perimien kulujen kumulatiivinen 
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määrä vaikuttaa pääomaan. Uutta kulujen ilmoittamisessa onkin se, että asiakkaalle on 
annettava tietoja myös kulujen vaikutuksesta pääoman kertymiseen. 

Tiedot kuluista on pyrittävä antamaan rahamääräisesti. Jos se ei ole mahdollista, asiak-
kaalle pitää kertoa kulujen määräytymisen perusteet eli niiden laskentatapa. Kulujen erit-
telyä pitää asiakkaan pyynnöstä tarkentaa esimerkiksi asiakirjojen avulla tai henkilökoh-
taisessa asiakastapaamisessa. 

Kuluja, joista asiakkaalle pitää kertoa, ovat esimerkiksi:  

 vakuutuksen järjestely- ja ylläpitomaksut 

 vakuutusmaksuista menevät kulut 

 vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut 

 vakuutuksen tarjoamisesta perittävät kulut 

 sijoituskohteista perittävät kulut 

 verotukseen liittyvät kulut 

 sopimusten mahdolliseen uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut. 

Sijoituskohteista perittävät kulut riippuvat esimerkiksi siitä, tehdäänkö sijoitusaikana sijoi-
tussalkun koostumukseen muutoksia tai voiko muutoksia lainkaan tehdä. Jos sijoituskoh-
teisiin tehdään muutoksia, kuluihin voi vaikuttaa se, kuinka usein muutoksia tehdään ja 
kuka ne tekee. 

Tiedot pitää antaa asiakkaalle säännöllisesti myös sijoituksen voimassaoloaikana. Säännöl-
lisyys tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että tiedot kuluista on annettava vähintään kerran 
vuodessa. 

Perittävät kulut riippuvat vakuutusyhtiöstä ja sopimukseen liitettävistä sijoituskohteista. 
Kulut voivat olla kiinteitä tai suhteellisia (esimerkiksi prosenttiosuus vakuutusmakuista tai 
kertyneistä säästöistä). Vakuutukseen voi myös liittyä vuosittainen tai koko sopimusaikaa 
koskeva kulujen enimmäismäärä. 

Kuluja voidaan periä esimerkiksi 

 maksetuista vakuutusmaksuista 

 vakuutuksen ylläpidosta säästö- ja eläkeaikana 

 vakuutuksen takaisinostosta 

 riskihenkivakuutuksesta vakuutusmaksun muodossa 

 toimenpiteistä, kuten säästöjen siirrosta tai ylimääräisistä tiedotteista ja todistuksista. 

Rahastoyhtiön perimät kulut, joita ovat esimerkiksi hoito-, merkintä- ja lunastuspalkkiot, 
alentavat yleensä rahasto-osuuden tai salkun arvoa, eikä niitä erikseen peritä asiakkaalta 
suoraan. 

7.1.2 Tuotot ja pääoman mahdollinen menettäminen 

Asiakkaalle pitää antaa tietoja siitä, miten vakuutuksen kulut vaikuttavat pääoman kerty-
miseen. Asiakkaan kannalta on yleensä havainnollisempaa verrata pääoman kertymistä 
eri palveluntarjoajien tarjoamissa vaihtoehdoissa kuin abstraktimpaa tuottokäsitettä. 
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Perinteinen korkoperusteinen malli: Vakuutusyhtiö kerää sijoituksina asiakkaiden vakuu-
tusmaksuja pienissä erissä ja sijoittaa ne suurempina erinä eteenpäin. Vakuutusyhtiö si-
joittaa maksut erilaisiin sijoituskohteisiin (esimerkiksi kiinteistöt, joukkovelkakirjalainat, 
osakkeet ja rahastot), joista kertyvän tuoton (esimerkiksi vuokra, korko, osinko ja myynti-
tuotto) vakuutusyhtiö jakaa koron muodossa asiakkaille. 

Asiakkaiden säästöille muodostuu yleensä sopimuksessa sovitun suuruista korkotuottoa 
(kuten laskuperustekorko, sopimuskorko tai takuu- tai vuosikorko) ja lisäkorkona muuttu-
vamääräistä asiakashyvitystä sekä mahdollisesti myös kuolevuushyvityksestä. Lisäkoron 
suuruuteen vaikuttaa vakuutusyhtiön kyky lisäkoron maksamiseen. Asiakashyvitys voi olla 
ehdollinen, eli sitä ei välttämättä makseta joka vuosi. Laskuperustekorko voi myös olla 
hyvin alhainen tai jopa 0 %, jolloin asiakas ei saa korkotuottoa vakuutuksen säästöille. Va-
kuutukselle tulevan tuoton lisäksi vakuutusyhtiö vastaa siitä, että vakuutuksen säästö-
pääoma, eli maksetut maksut, joista vähennetään vakuutuksesta perityt kulut, palautuu 
asiakkaalle. 

Sijoitussidonnaisessa mallissa asiakas valitsee sijoituskohteen, jonka arvojen muutosten 
mukaan tuotto määräytyy. Vakuutusyhtiö sijoittaa asiakkaan maksaman määrän, eli asi-
akkaan varat, asiakkaan valitsemiin kohteisiin. Vakuutuksenottajan säästön arvo sidotaan 
hänen varoillaan hankittujen rahasto-osuuksien (tai muiden sijoituskokonaisuuksien) ar-
voon eli kurssiin. Säästön arvo muuttuu kurssin muutoksia vastaavasti. Vakuutusyhtiö 
omistaa osuudet, mutta vakuutuksen arvo on sidottu asiakkaan varoilla hankittuihin ra-
hasto-osuuksiin ja niiden arvoihin. 

Asiakkaalla on täysi riski siitä, miten sijoitusten arvo kehittyy. Kurssien noususta asiakas 
saa täyden ja välittömän hyödyn. Sijoitussidonnaisten vakuutusten suosio perustuu pää-
osin parempaan tuotto-odotukseen. Käytännössä vakuutusyhtiöt ovat rakentaneet val-
miiksi tasapainotettuja yhdistelmärahastoja tai vastaavia, joissa asiakkaan riski on vähäi-
sempi kuin yksittäiseen kohteeseen sijoitettaessa. 

7.1.3 Riskit 

Sijoitusvakuutuksiin liittyvistä riskeistä pitää kertoa asiakkaalle ymmärrettävästi.  

Keskeinen periaate on se, ettei sijoitusten aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehitykses-
tä. Asiakkaan pitää ymmärtää se, onko  pääoman säilyminen taattu vai ei, ja se, että sijoi-
tussidonnaisessa vakuutuksessa asiakkaalla on itsellään riski sijoitusten arvon kehittymi-
sestä.  

Asiakas tekee itse päätökset yksittäisistä sijoitustoimenpiteistä. Hän kantaa sijoituksiin ja 
niiden kohteiden vaihtamiseen liittyvän riskin. Asiakas voi myös menettää osan pääomas-
ta tai koko pääoman.  

Vakuutukseen liittyvä riski riippuu luonnollisesti siitä, millaisesta tuotteesta on kysymys. 
Riski vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä 

 laskuperustekorkoinen säästöhenkivakuutus 

 sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus 

 osaksi laskuperustekorkoinen ja osaksi sijoitussidonnaisen säästöhenkivakuutus  

 vapaaehtoinen eläkevakuutus 

 kapitalisaatiosopimus 
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 sijoitusvakuutussopimus, johon asiakas ei ota tai tuotteeseen ei voida sisällyttää 
riskihenkivakuutusturvaa. 

Sijoitusvakuuttamisessa riskejä aiheutuu myös esimerkiksi verotukseen tai muuhun lain-
säädäntöön tulevista muutoksista.  

Kun vakuutuksen tarjoaja antaa asiakkaalle tietoja sijoitusvakuutuksesta, hänen pitää va-
roittaa asiakasta riskeistä, jotka liittyvät 

 vakuutukseen 

 vakuutukseen liitettäviin sijoituskohteisiin 

 ehdotettuun sijoitusstrategiaan. 

Riskistä on varoitettava erityisesti, jos 

 asiakas sijoittaa kerralla tai lyhyessä ajassa merkittävän summan varoja vakuutukseen 

 sijoitettavaa varallisuutta ei hajauteta eri sijoituskohteisiin. 

Asiakkaalle pitää myös kertoa, miten riskejä voidaan hallita tarkoituksenmukaisella taval-
la, kun otetaan huomioon sijoittamisen tavoitteet. Esimerkiksi riskejä vähentää se, että si-
joituksia tehdään pidemmällä ajanjaksolla ja että niitä ohjataan erityyppisiin heikosti kes-
kenään korreloiviin sijoituskohteisiin. 

Sijoitusvakuuttamiseen liittyviä riskejä asiakkaan kannalta ovat muun muassa: 

 inflaation eli rahan arvon aleneminen. Kun korkotaso on matala, vakuutusyhtiö ei 
ehkä pysty antamaan lisäetuja lainkaan. Nykyisin sijoitusvakuutusten ominaisuuk-
sien puolesta asiakas saa ainakin kohtuullisen suojan inflaatiota vastaan. Tosin re-
aalituotto voi jäädä alhaiseksi, jos vaikkapa asiakashyvitys on nolla prosenttia.  

 kuormitus, korko ja maksuperusteet, joita peritään vakuutusmakuista ja vakuu-
tussäästöistä. 

 vakuutusmaksun riskiperuste ns. kuolemanvaravakuutuksissa. 

Mitä taloudellisia riskejä sijoitusvakuutuksiin sisältyy? 

Laskuperustekorkoisissa vakuutuksissa vakuutusyhtiö sijoittaa vakuutusmaksuista kerty-
neet varat. Asiakkaalle luvataan tietty korko, ja tämän koron lisäksi asiakkaalle voidaan 
luvata asiakashyvityksiä.  Vakuutusyhtiö kantaa sijoitustensa arvonkehitykseen ja vakuu-
tussopimusten korkolupaukseen liittyvän riskin. 

Laskuperustekorkoisen vakuutuksen tuotto-odotus saattaa olla alhaisempi kuin sijoitussi-
donnaisen vakuutuksen. Tämä johtuu siitä, että arvopaperimarkkinoiden lainalaisuuksiin 
kuuluu se, että tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. 

Pääoman menettämisen riski 

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksenottaja kantaa riskin sijoituskohteiden ar-
von kehityksestä, joten sijoitussidonnaiseen vakuutukseen liittyvät samat riskit kuin niihin 
sijoituksiin, joihin vakuutuksen arvo on sidottu. Vakuutuksenottaja voi menettää pääo-
mansa osittain tai kokonaan sijoituskohteiden arvon laskiessa.  
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Kuluriski 

Asiakkaan kannalta kulut merkitsevät riskiä siitä, että vakuutukseen säästetty pääoma 
kuluu vakuutusmaksuihin ja vakuutusyhtiön perimään kuormitukseen. Käytännössä va-
kuutusyhtiö voi veloittaa vakuutusmaksuja ja hoitokuluja säästösummasta. Jos kustan-
nuskuormitus on etupainotteinen, eli hoitokuluja kohdistetaan vakuutusajan alkuvuosiin 
enemmän kuin myöhempiin vuosiin, vakuutuksen säästöpääomassa kulujen osuus voi 
olla huomattava. Esimerkiksi 1. vuoden jälkeen päättyvässä vakuutuksessa kokonaisku-
lut olisivat 2,5 % ja jos vakuutus ostetaan takaisin vasta 12 vuoden kuluttua, kokonaisku-
lut olisivat 0,70 % pääomasta.  

Sijoitusvakuutuksista peritään kuluja ja palkkioita monessa muodossa. Tyypillisiä kuluja 
ovat maksuista perittävät maksu- ja kuormituspalkkiot, säästöistä perittävät hoitopalkkiot 
ja –kulut sekä varainhoitokulut ja toimenpidepalkkiot tai –maksut vakuutuksen päättämi-
sestä ja takaisinostoarvon nostamisesta ennen sopimuksen sovittua päättymisaikaa. Ku-
luihin sisältyy myös kuolemanvaraturvasta maksettava vakuutusmaksu. 

Vakuutusyhtiö perii kuormitus- eli merkintäpalkkiota vakuutusmaksusta, kun se kirja-
taan saapuneeksi vakuutusyhtiöön ja ennen kuin kyseisiä rahoja on kohdennettu niille 
määrättyyn sijoituskohteeseen. Sopimuksen voimassaoloaikana tehtävistä takaisinos-
toista tai säästöjen lunastamisesta sopimuksen erääntyessä veloitetaan usein erilaisia 
nostokuluja. Yleensä kuukausittain peritään vakuutuksen hoitopalkkio.  

Sijoituskohteista peritään hallinnointipalkkioita, joita kertyy käytännössä kaikista niistä 
sijoituksista, jotka sijoittaja on itselleen sopimukseensa valinnut. Rahastoa ylläpitävä ta-
ho perii ne vakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiö perii ne takaisin sijoittajalta. Kulut vähenne-
tään suoraan sijoituskohteen päivittäisestä arvosta, mikä näin ollen vähentää niistä 
mahdollisesti saatavaa tuottoa. 

Vakuutusten kulut ja palkkiot vaikuttavat säästöille saatavaan tuottoon. Riskin ne muo-
dostavat asiakkaalle siinä mielessä, että korkeat kulut voivat ”syödä” pääomaa siten, et-
tä tuottoa ei synny ja että lopulta koko pääoma on käytetty vakuutuksen ja sen sijoitus-
kohteiden aiheuttamiin kuluihin. 

Sijoituksen pääoma-arvoon vaikuttavat vakuutuksesta ja sen takaisinostosta perittävät 
kulut. Tavanomaisten yhdellä kertaa maksettavien kulujen tai palkkioiden lisäksi vakuu-
tuksesta on voitu periä esimerkiksi kuukausittain hoitokuluja tai toimenpidemaksuja. 
Takaisinostosta vakuutusyhtiö voi periä palkkiota ja/tai erillisen euromääräisen toimen-
pidemaksun. Mahdollisesti pääomasta vähennetään myös kuolettamattomat hankinta-
kustannukset.  

Markkina-, korko- ja valuuttakurssiriskit sekä liikkeellelaskijariski 

Vakuutuksenottaja kantaa muun muassa markkinariskin eli riskin siitä, että vakuutussääs-
tön arvo laskee, koska vakuutusten sijoituskohteiden markkina-arvot laskevat. 

Jos vakuutuksenottaja on valinnut sijoitukseensa liitettäväksi korkorahastoja tai joukko-
lainoja, sijoitusten arvot laskevat korkojen noustua (ns. korkoriski). 

Valuuttamääräisiin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. 

Sijoitusvakuutuksissa ei ole talletussuojaa vastaavaa järjestelyä, joten niihin liittyy myös 
ns. liikkeellelaskijariski eli riski siitä, että säästöt menetetään vakuutusyhtiön joutuessa 
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selvitystilaan. Vakuutusyhtiöiden konkurssit ovat harvinaisia, koska vakuutusyhtiöillä on 
oltava riittävä vakavaraisuuspääoma. Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuu-
tusyhtiöiden vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla. 

7.2 Asianmukaisuuden arviointi 

Vakuutuksen tarjoajan pitää arvioida, ovatko suunniteltu sijoitusvakuutus ja siihen mah-
dollisesti liittyvät lisäpalvelut asiakkaalle asianmukaisia. Tällöin otetaan huomioon asiak-
kaan kyseiseen vakuutukseen liittyvää sijoitusalaa koskeva sijoituskokemus ja –tietämys. 
Kyse on siitä, että vakuutuksen tarjoajan on määritettävä, onko asiakkaalla tarvittava tie-
tämys ja kokemus ehdotettuun tai pyydettyyn palveluun tai tuotteeseen liittyvien riskien 
ymmärtämiseksi. 

 Esimerkiksi, jos suunniteltu sijoitusvakuutus yksinään tai yhdessä lisäpalvelujen 
kanssa on monimutkainen ja riskitasoltaan korkea, sitä ei voida pitää asianmukai-
sena asiakkaalle, jolla on vähäinen sijoituskokemus ja –tietämys. Vakuutusedusta-
jan on varoitettava tästä asiakasta. Tämä ei kuitenkaan estä asiakasta hankkimas-
ta kyseistä sijoitusvakuutusta tai lisäpalvelua. 
Asiakkaan pitää ymmärtää, ettei vakuutus ole hänelle asianmukainen, kun ote-
taan huomioon vakuutukseen sisältyvät riskit tai kulurakenne. Pelkkä ilmoitus sii-
tä, että vakuutukseen saattaa liittyä riskejä, ei riitä. 

Jos asiakas ei anna riittäviä tietoja, asianmukaisuutta ei voida arvioida. Vakuutuksen tar-
joajan on silloin varoitettava asiakasta selkeästi ja ymmärrettävästi siitä, ettei sijoitusva-
kuutuksen ja lisäpalvelujen asianmukaisuutta voida arvioida.  

Jos vakuutuksen tarjoaja jättää antamatta asiakkaalle riittävät, selkeät ja ymmärrettävät 
tiedot tai tiedot ovat puutteellisia, hänelle itselleen tai hänen toimeksiantajalleen voi syn-
tyä vahingonkorvauslain mukainen korvausvelvollisuus13 asiakkaalle aiheutuvasta vahin-
gosta.  

7.3 Henkilökohtaisen suosituksen antaminen ja soveltuvuuden arviointi 

Asiakkaan taloudellinen tilanne pitää selvittää siten, että selvityksen perusteella voidaan 
arvioida, millaisen sijoitustappion asiakas pystyy kantamaan ottaen huomioon hänen muu 
varallisuutensa ja mahdolliset muuhun omaisuuteen liittyvät riskit.  

Asiakkaan huomiota pitää kiinnittää  

 sijoitusvakuutuksen tai siihen liitettyjen sijoituskohteiden kuluihin 

 siihen, missä suhteessa kulut ovat 
 tavoiteltuun tuottoon 
 sijoitettavaan summaan 
 asiakkaan varallisuuteen. 

                                                           

13
 Vakuutuslainsäädäntö, 2018, 5. painos, sivu 201. Ota kuitenkin huomioon, että ensisijaisesti vahingonkorvaus-

velvollinen on se taho, jonka puolesta henkilö toimii, eli esimerkiksi asiamiehen kohdalla toimeksiantajana toimiva 
vakuutusyhtiö ja työntekijän kohdalla hänen työnantajansa.  
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Kun vakuutusmeklari antaa henkilökohtaisen suosituksen, hänen on suositeltava asiak-
kaalle soveltuvia sijoitusvakuutuksia ja mahdollisia lisäpalveluita. Suositusta annettaessa 
on otettava huomioon asiakkaan kyseiseen vakuutukseen liittyvää sijoitusalaa koskeva si-
joituskokemus ja -tietämys, ja sijoittamisen tavoitteet sekä asiakkaan taloudellinen tilan-
ne, mukaan lukien riskin- ja tappionsietokyky. 

Suosituksesta on käytävä ilmi ainakin se, miten suositeltu sijoitusvakuutus vastaa asiak-
kaan odotuksia, sijoitustavoitteita ja taloudellista tilannetta, sekä perustelut suositukselle. 
Vakuutuksen tarjoajan tulee arvioida, millaisen sijoitustappion asiakas pystyy kantamaan 
ja millaiset ovat sijoitusvakuutuksen tai siihen liitettyjen sijoituskohteiden kulut suhteessa 
tavoiteltuun tuottoon, sijoitettavaan summaan ja asiakkaan varallisuuteen.  

Jos asiakas ei anna riittäviä tietoja sijoitusvakuutuksen ja siihen liittyvien lisäpalveluiden 
soveltuvuuden arvioimiseksi, vakuutuksen tarjoajan on varoitettava asiakasta siitä, että 
henkilökohtaista suositusta ei voida antaa. 

Henkilökohtainen suositus pitää toimittaa asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen teke-
mistä paperilla tai muulla pysyvällä tavalla. Myös puhelinmyynnissä (, joka on etämyyn-
tiä,) annettuja tietoja pitää täydentää kirjallisesti14.  

7.4 Avaintietoasiakirja 

PRIIP-asetus on velvoittanut paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän laatimaan tuotteesta 
lyhyen yleistajuisen ja määrämuotoisen avaintietoasiakirjan. Sen avulla pyritään helpot-
tamaan paketoitujen tuotteiden vertailtavuutta ja sijoituspäätöksen tueksi tarvittavien 
tietojen saamista yksinkertaisessa ja ymmärrettävässä muodossa.  

Avaintietoasiakirja annetaan asiakkaalle vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista, mutta ei 
vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. 

Seuraavassa on esimerkki avaintietoasiakirjan riskejä ja tuottoja koskevista kohdista: 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoja sijoittaja voi saada? Riski-indikaattori 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Matala / 
vähäinen 
riski 

 

     Korkea / 
suuri 
riski 

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin.  
Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkina-
tapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajal-

                                                           

14
  Vakuutusedustuksesta annetusta (aikaisemmasta) laista poiketen tietojen antaminen suullisesti ei ole enää 

riittävää asiakkaan pyynnöstäkään. Suullisesti annettuja tietoja on täydennettävä kirjallisesti, verkkosivuilla tai 
muulla pysyvällä tavalla.  
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le.  

Sijoitukseen liittyvät riskit ja sijoituksesta saatava tuotto vaihtelevat valittujen sijoi-
tuskohteiden mukaan. Yllä olevassa riski-indikaattorissa ilmoitetaan kaikkien mahdol-
listen sijoituskohteiden riskiluokkien vaihteluväli, joka on 1–7. 

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi yksittäisten sijoituskohteiden välillä ja jos 
sijoittaja luopuu sijoituksestaan kesken suositellun sijoitusajan, hänen tuottonsa voi 
jäädä oletettua vähäisemmäksi.  

Tarjottuun sijoituskohteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan. 
Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituk-
sensa. Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamisiaan, sijoittaja saattaa menettää 
koko sijoituksensa. 

 

7.5 Tiivistelmä tarjotuista palveluista 

Tiivistelmä on vakuutusyhtiön antamaa vuositiedotetta vastaava asiakirja, jonka vakuu-
tusmeklari antaa. Tiivistelmä voi olla erillinen asiakirja tai osa muita asiakkaalle annettavia 
asiakirjoja. 

Tiivistelmässä pitää ottaa huomioon sijoitusvakuutusten tyyppi, monimutkaisuus ja asiak-
kaalle tarjottavan palvelun luonne sekä asiakasryhmän piirteet. Siinä on selostettava asi-
akkaan lukuun suoritettujen liiketoimien ja palvelujen kustannuksia, jos liiketoimia ja pal-
veluja hoitaa esimerkiksi sijoitussalkun hoitaja tai muu kuin asiakas itse. Tietojen pitää ol-
la ymmärrettävässä muodossa ja niissä on keskityttävä olennaisiin seikkoihin.  

7.6 Taatut ja takaamattomat etuudet 

Osan sijoitusvakuutuksiin liittyvistä etuuksista vakuutusyhtiö on sitoutunut antamaan asi-
akkaalle. Joitakin etuuksia vakuutusyhtiö ei ole taannut, joten niihin liittyvän riskin kantaa 
vakuutuksenottaja. 

Taattuja etuuksia ovat 

 laskuperustekorko15 
 asiakashyvitykset 
 takaisinostoarvo. 

Takaamattomia etuuksia 

 pääoman arvon muutokset 
 kustannukset, joita vakuutuksesta peritään. 

Joissakin yhteyksissä taatut ja takaamattomat etuudet on liitetty vakuutusmeklareiden ja 
asiamiesten palkkioihin. Uuden lainsäädännön myötä palkkioista ja muista vastikkeista pi-

                                                           

15
 Kannattaa ottaa huomioon, että korko voi myös olla 0 %. 
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tää kertoa aikaisempaa enemmän. Myös eturistiriitojen havainnointi ja välttäminen on 
säännelty tarkoin. 

8 Vakuutusmeklarin velvollisuuksia 

Tässä käydään läpi tiettyjä vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa olevia vakuutus-
meklareita koskevia erityissäännöksiä. Asiamiehiä koskevia vastaavia säännöksiä on va-
kuutussopimuslaissa. 

8.1 Vakuutusmeklarin tiedonantovelvollisuus 

Vakuutusmeklari toimii asiakkaan puolesta toimeksiantosopimuksen perusteella. Lähtö-
kohtaisesti meklari arvioi suunnitellun sijoitusvakuutuksen asianmukaisuuden asiakkaalle 
ja tekee tasapuolisen analyysin, jonka pohjalta hän antaa asiakkaalle henkilökohtaisen 
suosituksen. Suosituksessa meklari suosittelee asiakkaalle soveltuvaa vakuutusta.  

Tasapuolista analyysiä ja henkilökohtaista suositusta varten vakuutusmeklari selvittää 
useiden markkinoilla tarjolla olevien vakuutusten ominaisuuksia.  Meklari huolehtii siitä, 
että asiakkaan yksilöllinen vakuutustarve sekä tuotteiden ominaisuudet ja hintatiedot 
otetaan huomioon.  

Meklari sisällyttää tasapuoliseen analyysiin riittävän kattavasti eri vakuutusyhtiöiden tar-
joamat vaihtoehdot. Vertailtavien vakuutusten määrään vaikuttavat esimerkiksi tarjolla 
olevien vakuutusten määrä ja  se, onko toimeksiantosopimuksessa sovittu, mitä tuotteita 
vertaillaan. 

Asiakkaan kanssa tehdystä toimeksiantosopimuksesta riippuu se, tekeekö meklari tasa-
puolisen analyysin ja antaako hän henkilökohtaisen suosituksen. Tasapuolisen analyysin 
tekeminen ei siis ole poikkeuksettomassa yhteydessä henkilökohtaisen suosituksen anta-
miseen. Vaikka meklari tekee tasapuolisen vertailun, hänellä ei välttämättä ole velvolli-
suutta antaa asiakkaalle henkilökohtaista suositusta vakuutuksen valitsemiseksi. Toimek-
siantosopimuksessa osapuolet voivat sopia nimenomaisesti siitä, ettei meklari tee tasa-
puolista analyysiä. Sopimuksessa voidaan sopia myös siitä, että tasapuolisen analyysin te-
kemisen ja tietojen antamisen jälkeen asiakas itse arvioi, mikä vakuutus hänelle sopii. Täl-
löin meklari ei anna henkilökohtaista suositusta. 

8.2 Vakuutusmeklari ja henkilökohtainen suositus 

Henkilökohtaisen suosituksen antaminen perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ja 
meklari voi periä siitä sopimuksen mukaisen maksun. Vakuutusmeklari ei kuitenkaan saa 
periä maksua lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. 

Henkilökohtainen suositus on pakko antaa, jos se on asiakkaan kotivaltion lain mukaan 
pakollista, ja kyseessä on muu ETA-valtio kuin Suomi. 

Suosituksen pitää perustua asiakkaan henkilökohtaisiin olosuhteisiin ja asiakkaan niistä 
antamiin riittäviin tietoihin. Meklarin pitää myös perustella antamansa henkilökohtainen 
suositus ja kerrottava, miksi suositeltu vakuutus täyttää parhaiten asiakkaan vakuutustar-
peen. Pelkkä lain edellyttämien tietojen antaminen ennen sopimuksen tekemistä ei ole 
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henkilökohtaisen suosituksen antamista. Vakuutusmeklarin on myös varmistettava henki-
lökohtaisen suosituksen puolueettomuus ja asiakkaan etu. 

Jos toimeksiantosopimuksessa ei ole toisin sovittu, suosituksen pitää perustua tasapuoli-
seen analyysiin. Analyysi luo hyvän perustan sille, että suositus täyttää asianmukaisesti 
asiakkaan vakuutustarpeet. 

Hyvä vakuutusmeklaritapa edellyttää, että meklari esittää asiakkaalle perustellun käsityk-
sensä myös muista asiakkaan kannalta paremmista vaihtoehdoista, jos asiakas selkeästi 
haluaa jotain oman etunsa vastaista vakuutusta. Tällöin meklari esimerkiksi mainitsee ku-
luiltaan alhaisemmista tai riski-tuottosuhteeltaan paremmista vakuutuksista. 

Asiakkaan pitää tasapuolisen analyysin perusteella pystyä arvioimaan, mihin meklarin eh-
dotus vakuutustarpeen kattamiseksi perustuu ja miksi meklari on katsonut ehdotuksensa 
parhaiten täyttävän asiakkaan vakuutustarpeet. 

Ammattitaitoisen ja huolellisen palvelun on katsottu edellyttävän, että meklari saa riittä-
vät tiedot. Jos asiakas ei meklarin pyynnöistä huolimatta anna riittäviä tietoja, henkilö-
kohtaista suositusta ei saa antaa, ja tästä pitää ilmoittaa asiakkaalle. 

9 Muita tilanteita 

9.1 Asiakas- ja vastuunvalinta 

Sijoitusvakuutukset poikkeavat ns. riskivakuutuksista siinä, ettei vakuutusyhtiö yleensä 
erikseen tee vastuunvalintaa. Vakuutusyhtiön on kuitenkin muun muassa rahanpesun ja 
terrorismin estämistä koskevan lainsäädännön perusteella velvollisuus tunnistaa ja tuntea 
asiakkaansa. Tältä osin myös sijoitusvakuutuksia tehtäessä joudutaan tekemään asiakas-
valintaa16.  

Vastuunvalintaperiaatteet: Vakuutusyhtiöllä pitää olla kirjalliset myöntösäännöt, joiden 
mukaan se ratkaisee, tehdäänkö asiakkaan kanssa vakuutussopimus vai ei. Vastuunvalin-
taperiaatteista voi seurata, että asiakkaalle ei myönnetä hänen hakemaansa riskihenkiva-
kuutusta, joka olisi sisällytetty sijoitusvakuutusratkaisuun liitännäisvakuutukseksi.  

Epäysperusteiden pitää olla hyvän vakuutustavan mukaisia ja peruste pitää kertoa kulut-
taja-asiakkaalle kirjallisesti. Myös muutoksenhakuohjaus vakuutusyhtiön pitää liittää epä-
ysratkaisuunsa. 

Esimerkkitapaus, joka kuvaa vastuunvalintarajoja sijoitusvakuutusta tehtäessä  
VKL 57/09 (22.9.2010) 

 Vuonna 1919 syntynyt vakuutuksenottaja oli tehnyt säästöhenkivakuutussopimuksen 
vuonna 2001 (erääntymispäivä 31.5.2019), ja maksanut vakuutukseen n. 111.000 euroa. 
Sijoituskohteisiin tehtiin useita muutoksia. Vakuutuksenottaja kuoli vuonna 2005. Vakuu-
tusta otettaessa oli ollut valittavissa 95 prosentin  tai 105 prosentin kuolemanvaraturva. 
Vakuutusyhtiön mukaan vakuutushakemuksen yhteydessä vakuutettu allekirjoittaa selvi-
tyksen terveydentilastaan, jos kuolemanvaraturva on 105 % vakuutussäästöstä tai sitä 
enemmän. Jos vakuutettu ei katso olevansa riittävän terve allekirjoittamaan terveysselvi-

                                                           

16
 Tässä materiaalissa ei tarkemmin käydä näitä säännöksiä läpi, koska niihin ei ole vuoden 2018 aikana tullut mer-

kittäviä muutoksia. 
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tystä, vakuutukseen voi liittää kuolemanvaraturvan, joka on enintään 95 % vakuutussääs-
töstä. Sopimuksen kuolemanvaraturva oli 95 %, koska vakuutuksenottaja oli katsonut, 
ettei hän terveydentilansa vuoksi voi saada korkeampaa riskivakuutusturvaa. 

9.2 Toimet sopimuksen syntymisen jälkeen 

Vakuutusyhtiön on viivytyksettä vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen annettava asiak-
kaalle vakuutuskirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen sisältö. 

Ota huomioon se, että sijoitusvakuutus tulee yleensä voimaan vasta ensimmäisen vakuu-
tusmaksun maksamisen jälkeen, minkä jälkeen vakuutusyhtiö toimittaa sopimusasiakirjat 
vakuutuksenottajalle. Ensimmäinen maksu on maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun 
vakuutuksenottaja on allekirjoituksellaan hyväksynyt tarjouksen tai kun vakuusyhtiö on 
hyväksynyt asiakkaan hakemuksen17. 

Vuosittain vakuutusyhtiö toimittaa asiakkaalle tiedotteen, jossa kerrotaan vakuutusmäärä 
ja muita seikkoja, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. 

Sijoitusvakuutusta koskevassa tiedotteessa on mainittava myös vuoden aikana sijoitusva-
kuutukseen tai siihen liitettyihin sijoituskohteisiin tehdyistä muutoksista ja niistä perityis-
tä kuluista.  

Jos vakuutusmeklari on sitoutunut arvioimaan sijoitusvakuutuksen asianmukaisuutta asi-
akkaalle säännöllisesti, se tulee tehdä vähintään kerran vuodessa. 

9.3 Uuden vakuutuksen peruuttaminen 

Vakuutuksenottajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä säästöhenki- tai eläkevakuutus il-
moittamalla siitä kirjallisesti 30 päivän kuluessa vakuutussopimuksen alkamisesta. Määrä-
aika ei ala kulua, ennen kuin vakuutuksenottaja on saanut sopimuskirjan (vakuutuskirjan) 
ja vakuutusehdot. Etämyynnissä määräaika ei ala kulua, ennen kuin vakuutuksenottaja on 
saanut etämyynnissä edellytetyt ennakkotiedot ja vakuutusehdot pysyvällä tavalla. 

Peruuttamisoikeus on myyntitavasta riippumaton, ja se koskee säästöhenki- ja eläkeva-
kuutuksia. Jos esimerkiksi eläkevakuutussopimukseen on sisällytetty liitännäisvakuutuk-
sena riskihenkivakuutus, myös se päättyy kun päävakuutus, eli eläkevakuutus peruute-
taan. Muuhun rahoituspalveluun liittyvä vakuutus peruuntuu, kun kuluttaja peruuttaa 
pääsopimuksen eli esimerkiksi lainasopimuksen, johon on liittynyt lainaturvavakuutus. 

Vakuutusyhtiön tulee viipymättä palauttaa kaikki vakuutuksenottajan maksamat vakuu-
tusmaksut. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta sijoi-
tuskohteen arvonalennusta vastaava määrä, jos vähennysoikeudesta on ilmoitettu vakuu-
tuksenottajalle ennen sopimuksen tekemistä. Riski sijoituskohteen arvon alenemisesta 
peruuttamisaikana kuuluu vakuutuksenottajalle. 

                                                           

17
 Ensimmäisen maksun maksamista koskevat käytännöt voivat vaihdella eri vakuutusyhtiöissä ja ne kannattaakin 

aina tarkistaa vakuutusehdoista. Vakuutussopimuslain 38 §:n 1 momentin mukaan vakuutusmaksu on maksettava 
kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on lähettänyt maksua koskevan laskun. 
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Maksun periminen18 liitännäisvakuutuksen mukaisesta vakuutusturvasta edellyttää, että 
maksusta tai sen määräytymisperusteista on etukäteen ilmoitettu vakuutuksenottajalle.  

Pohdintatehtävä: Millaisissa tilanteissa asiakas yleensä haluaisi peruuttaa tekemänsä uu-
den sijoitusvakuutuksen?  

9.3.1 Irtisanominen peruuttamisajan jälkeen 

Sijoitus- tai eläkevakuutukseen saatetaan maksaa heti vakuutuksen alkaessa merkittäviä 
vakuutusmaksuja. Jos asiakas haluaa irtisanoa muun sijoitusvakuutuksen kuin eläkevakuu-
tuksen, hän voi tehdä sen milloin tahansa - vaikka pian vakuutuksen ottamisen jälkeen. 

Kun peruuttamiseen mahdollisuuden antava aika on kulunut umpeen, vakuutuksenottaja 
voi irtisanomalla päättää vakuutuksen. Vakuutussopimus on siis tullut voimaan ja on voi-
massa asiakkaan määrittämään päättymispäivän saakka. 

Irtisanomisen vuoksi päättyneestä vakuutuksesta vakuutuksenottajalle maksetaan vakuu-
tuksen takaisinostoarvo. Takaisinostoarvo voi vakuutuksen alkuvaiheessa olla maksettua 
maksua pienempi. Tämä liittyy vakuutuksesta perittävään kulukuormitukseen.  

Eläkevakuutuksen lopettaminen kesken vakuutusajan ja kertyneen säästöpääoman osta-
minen yhdellä kertaa pois vakuutuksesta on mahdollista vain rajoitetusti. 

9.4 Sopimuksen päättyminen vakuutustapahtuman vuoksi 

Vakuutukseen perustuva korvausvaatimus pitää esittää vakuutusyhtiölle vuoden kuluessa 
siitä, kun korvauksenhakija sai tietää 

 vakuutuksen voimassaolosta 

 vakuutustapahtumasta ja 

 siitä aiheutuneesta vahinkoseuraamuksesta. 

Korvauksen hakijan pitää antaa vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka tarvi-
taan vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia, 
kun otetaan huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuus hankkia selvitys. 

Vakuutusyhtiön pitää maksaa korvaus viimeistään kuukauden kuluessa tarvittavien asia-
kirjojen ja tietojen saamisesta. Samassa ajassa vakuutusyhtiön pitää myös ilmoittaa, jos 
korvausta ei suoriteta.  

Hyvä vakuutustapa vaatii, että korvauspäätös perustellaan. Perustelut ovat erityisen tär-
keät silloin, kun päätös on hylkäävä tai se muutoin poikkeaa korvaushakemuksesta. Hyvin 
perusteltu päätös on eduksi ratkaisijalle ja päätöksen saajalle sekä asian mahdolliselle jat-
kokäsittelylle. 

Vakuutusyhtiö liittää korvauspäätökseen muutoksenhakuohjauksen, jos osa asiakkaan 
vaatimuksista on hylätty tai jos korvausta ei lainkaan makseta. 

                                                           

18
 Kiinnitä huomiota siihen, että vakuutusyhtiöllä on oikeus maksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut 

voimassa. Jos vakuutus peruutetaan, se ei tule lainkaan voimaan. 
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 Korvauksen hakijalla on 3 vuotta aikaa nostaa kanne vakuutusyhtiötä vastaan, ja kan-
ne voidaan nostaa kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. 

 Jos asia saatetaan ennen määräajan kulumista vireille kuluttajariitalautakunnassa tai 
Vakuutus- tai Sijoituslautakunnassa, aika kanteen nostamiselle ei katkea.  

 Korvauksenhakija menettää oikeuden korvaukseen, jos hän ei esitä korvausvaatimus-
ta määräajassa. Oikeus korvaukseen vanhenee 10 vuodessa. 

 

10 Sijoitusvakuuttamisen markkinatilanne 

Kotitalouksien rahankäytöstä (marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana) teh-
dyn haastattelututkimuksen mukaan aiempaa suuremmalla osalla suomalaisista (60 %) tu-
lot ovat suuremmat kuin menot, eli rahaa voisi jäädä säästöön. Kiinnostus säästämistä ja 
sijoittamista kohtaan on edelleen varsin korkealla tasolla. Vaikka säästöjä tai sijoituksia 
omaavien osuus onkin nyt hivenen laskenut, säästö- tai sijoitusaikeissa olevien osuus jat-
kaa 2015 alkanutta kasvuaan. Säästöjen ja sijoitusten hajauttaminen eli varojen sijoitta-
minen useampaan kohteeseen samanaikaisesti, on kuitenkin vähentynyt ja sama suunta-
us näkyy myös tulevissa säästökohteissa. Tuoton merkitys on palannut pitempiaikaiselle 
tasolleen oltuaan aikaisemmin hienoisessa kasvussa. 

Säästö- ja sijoituskohteiden valintaan vaikuttavat yhä varautuminen pahan päivän varalle 
ja halu kasvattaa omaa varallisuutta. Tärkeimmät valintakriteerit ovat turvallisuus, vaivat-
tomuus ja riskittömyys. Säästö- ja sijoitustilisäästämisen jälkeen toiseksi suosituinta on 
rahastosäästäminen. Neljänneksi suosituinta on sijoittaminen pörssiosakkeisiin. Suoma-
laisten keskimääräinen rahoitusvarallisuus on tutkimusajankohtana ollut 18 600 euroa. 
Jos otetaan huomioon vain ne, joilla on säästöjä ja sijoituksia, niiden arvo on keskimäärin 
39 000 euroa (mediaani 15 000 euroa).  

Euromääräisesti suurin säästökohde ovat talletukset, joita on kolmella neljäsosalla säästö-
jä tai sijoituksia omaavista. Niiden keskimääräinen arvo tällä hetkellä on melko korkea (23 
600 euroa), joten niiden kokonaisarvo nousee suurimmaksi. Toiseksi suurin säästökohde 
kokonaisarvoltaan ovat sijoitusrahastot, joiden keskimääräinen arvo on 20 000 euroa. 
Säästökohteista kolmanneksi suurimpana ovat pörssiosakkeet, joiden keskimääräinen ar-
vo tällä hetkellä on 24 700 euroa. Pörssiosakkeiden kokonaisarvo jää tässä tutkimuksessa 
silti sijoitusrahastoja pienemmäksi, koska osakesijoittajia on lukumääräisesti vähemmän.  

Finanssiala ry:n julkaiseman pankkibarometrin III/2019  mukaan kotitaloudet ovat edel-
leen varovaisia sijoittajia. Lähes kaikkien sijoituskohteiden suosio on laskussa, ja vain suo-
rien osakesijoitusten ja osakerahastojen on barometrissä arvioitu lisäävän suosiotaan ko-
titalouksien sijoituskohteina. Eläke- ja säästövakuutusten kysyntä on jo pidemmän aika ol-
lut hyvin laimeaa. 

Mielenkiintoinen uutinen (24.10.2019) eläkevakuutuksista löytyy myös Yle:n sivulta: 
https://yle.fi/uutiset/3-11000612 (Kuulutko niihin 700 000:een, joille myytiin vapaaehtoi-
nen eläkevakuutus?) 

  

https://yle.fi/uutiset/3-11000612
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Seuraavasta kaaviosta näkyy eri sijoituskohteiden suosio kotitalouksien keskuudessa vuo-
sina 2012 – 2019. 

 

Vakuutusyhtiöiden vuotta 2018 koskevan tuloskatsauksen19  mukaan sijoitussidonnaisten 
tuotteiden osuus henkivakuutusyhtiöiden maksutulosta oli 85 prosenttia. Henkivakuutuk-
sen maksutulo jäi 4 prosenttia alhaisemmaksi kuin vuonna 2017. Sen sijaan kapitalisaatio-
sopimusten20  maksutulo kasvoi 22 prosenttia 1,8 miljardiin euroon. Sijoitussidonnaisten 
henkivakuutusten maksutulo väheni 25 prosenttia, ja oli 1,5 miljardia euroa. Muun henki-
vakuutuksen maksutulo oli 0,413 miljardia euroa. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen mak-
sutulo väheni 7 prosenttia ja oli 0,32 miljardia euroa.  

Henkivakuutuksesta maksetut korvaukset kasvoivat 9 prosenttia. Korvauksista takaisinos-
toja oli 2,5 miljardia ja säästösummien takaisinmaksuja 0,5 miljardi euroa. Henkivakuu-
tusyhtiö maksoivat vuonna 2018 eläkkeitä 1,3 miljardia ja muita korvauksia 0,3 miljardia 
euroa. 

  

                                                           

19
 Finanssiala ry. Julkaisut ja tutkimukset 2019, Vakuutusvuosi 2018, 13.5.2019 

20
 Katso myös: www.finanssiala.fi/materiaalit (Erikoisliite_Säästä ja sijoita_19062018). Julkaistu Helsingin Sanomis-

sa ilmoituksena. 



Menettelytavat sijoitusvakuutusten myynnissä, 35(36), Versio 1.2 

Oheisesta kaaviosta näkyy henkivakuutuksen maksutulon kehitys vuosina 2009 – 2018. 

 

Finanssivalvonnan raportin mukaan henkivakuutussektorin vuosi 2018 sujui vahvasti va-
kavaraisuudella mitattuna. Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt kestävät edelleen suuriakin 
markkinakriisejä. Oheisesta kaaviosta näkyy henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet21. 

  

 

  

                                                           

21
 Markkinaosuuksia mitataan sekä maksutulolla että vakuutussäästöillä. Kolme suurta yhtiötä hallitsivat markki-

noita molemmilla mittareilla mitattuna. 
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11 Pääasialliset lähteet: 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) 
Vakuutussopimuslaki (543/1994) 
Kuluttajansuojalaki (38/1978) 
Tietosuojalaki (1050/2018) 
Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta 
(1696/2015) 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi (172/2017) 

Luukkonen, Irene – Mäntyniemi, Lea – Pekonen-Ranta, Mari – Raulos, Ville – Santavirta 
Pia: Vakuutuslainsäädäntö. FINVA 2018. 
Rantala, Jukka – Kivisaari, Esko: Vakuutusoppi. FINVA 2014 
Alhonsuo, Sampo – Nisén, Anne – Nousiainen, Satu – Pellikka, Tuula – Sundberg, Sirpa: Fi-
nanssitoiminnan käsikirja. FINVA 2012.  
Jokela, Teemu – Lammi, Veera – Lohi, Ilkka – Silvola, Timo: Vapaaehtoinen henkilövakuu-
tus. FINVA 2013. 

Finanssivalvonta, ohjeet ja määräykset, 10/2012, kulujen ja tuottojen ilmoittaminen 

Finanssivalvonta, ohjeet ja määräykset, 16/2013, menettelytavat 

Luentomoniste: Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain pääkohdat ja muutokset nykyti-
laan. Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusedustuslautakunta, 28.8.2018. 

Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksun ja muiden sopimusehtojen muuttaminen, 
29.11.2013, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, Harri Isokoski, Tuomas Korkeamäki ja 
Kaisa Laine. 

Eläkesäästäminen-opas, 2017, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Marjo Ylönen 

Vakuutusyhtiöiden verkkosivustoja ja tuotemateriaaleja sekä avaintietoasiakirjoja. 
Vakuutuslautakunnan ja Sijoituslautakunnan ratkaisutietokannat. 
Korkeimman oikeuden ratkaisuja. 

 

https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/maarays-ja-ohjekokoelma/menettelytavat/10_2012/
https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/maarays-ja-ohjekokoelma/menettelytavat/16_2013/
https://stm.fi/documents/1271139/1465714/Vakuutusten+tarjoamisesta+annetun+lain+p%C3%A4%C3%A4kohdat+ja+muutokset+nykytilaan+15.8.2018.pdf/a1b2260c-89ed-4aa2-9f26-3a67ad12654e
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2013/vakuutusten-sopimusehtojen-muuttaminen.pdf
https://www.fine.fi/media/julkaisut-2017/elakesaastaminen2017.pdf

