
Yhteistyö Alandian kanssa koskien kuljetusvakuutuksen 
välittämistä.

Taustaa

IDD-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi (EU) 2016/97 annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, 
vakuutusten tarjoamisesta) mukainen uusi laki vakuutusten 
tarjoamisesta tulee voimaan ensi vuoden aikana. Vahvistetun 
aikataulun mukaan vakuutusalan on noudatettava säännöksiä 
23.2.2018 alkaen, mutta EU-komissiossa on käyty keskustelua 
siirtymäajan pidentämisestä lokakuulle 2018. Suomen sosiaali- 
ja terveysministeriö sekä me Alandiassa seuraamme komission 

aikataulua ja pidämme asiamiehemme ajan tasalla

Uudessa lakiehdotuksessa (Hallituksen esitys 172/2017) vakuutu-

sten tarjoamisesta 5 § 1 momentin 5-kohta, määritellään kuka voi 

toimia vakuutuksen tarjoajana ja millä edellytyksin.

Sivutoiminen vakuutusedustaja tarkoittaa lakiesityksen mukaan 

yritystä tai henkilöä, jonka pääasiallinen ammatillinen toiminta 

on muu kuin vakuutusten tarjoaminen ja joka tarjoaa sivutoi-

misesti vastiketta vastaan ainoastaan tiettyjä vakuutuksia, jotka 

liittyvät täydentävinä tavaraan tai palveluun ja jotka eivät kata 

henkivakuutus- tai vastuuriskejä, paitsi jos tämä vakuutusturva 

täydentää vakuutusedustajan pääasiallisen ammatillisen toimin-

nan yhteydessä tarjoamaa tavaraa tai palvelua. 

IDD-direktiivin ja lakiesityksen mukaan 1) sivutoiminen vakuutuse-

dustaja ja 2) eräs sivutoiminen vakuutusedustaja ovat eri tilanteita 

ja niitä koskevat eri säännöt. Sivutoimisen vakuutusedustajan 

tulee mm. rekisteröityä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuu-

tusedustajarekisteriin, erään sivutoimisen vakuutusedustajan ei. 

Eräillä sivutoimisilla vakuutusedustajilla tarkoitetaan vakuutusedu-

stajia, jotka tarjoavat vain sellaisia vakuutuksia, jotka: 

1. ovat vuotuiselta vakuutusmaksultaan enintään 600 euroa tai, 

jos 3 kohdassa tarkoitetun matkan tai muun palvelun kesto on 

enintään kolme kuukautta, vakuutusmaksu on enintään 200 

euroa jokaista vakuutettua henkilöä kohden;

2. liittyvät täydentävänä sivutoimisen vakuutusedustajan 

myymään tavaraan tai palveluun; ja 

3. kattavat tavaran viallisuuteen, katoamiseen tai rikkoutumiseen, 

toimitetun palvelun käyttämättä jäämiseen tai varattuun mat-

kaan liittyvän riskin.

Kuljetusvakuutusten osalta on uuden lain puitteissa kaksi vaihtoe-

htoa miten Alandian yhteistyökumppani voi valita toimivansa:

A. Yhteistyökumppani ei rekisteröidy vakuutusedustajaksi, vaan 

toimii IDD-terminologian mukaan eräänä sivutoimisena vakuu-

tusedustajana

• voi välittää vain omaa palveluaan täydentäviä vakuutuksia
• ovat vuotuiselta vakuutusmaksultaan enintään 600 euroa tai, 

jos 3 kohdassa tarkoitetun matkan tai muun palvelun kesto on 

enintään kolme kuukautta, vakuutusmaksu on enintään 200 

euroa jokaista vakuutettua henkilöä kohden
• hintarajojen ylittyessä välitetään asiakkaan yhteystiedot Alan-

diaan ja Alandia ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja tekee vakuutus-

sopimuksen.
• Lisävelvoitteita on vähemmän kuin jos päättää rekisteröityä.

B. Yhteistyökumppani rekisteröityy vakuutuksenvälittäjäksi ja on 

näin ollen IDD-terminologiassa sivutoiminen vakuutusedustaja

• Vakuutuksen hinta ei ole rajoittava tekijä vaan toimitaan Alandi-

an kanssa sovittujen pelisääntöjen mukaan
• Rekisteröityminen vaatii hieman työtä ja aiheuttaa lisävelvoit-

teita
• Vaatii esimerkiksi henkilökunnan kouluttamista vakuutusten 

tarjoamiseen ja vakuutuslainsäädäntöön liittyvissä asioissa (15h 

vuodessa). Alandia suunnittelee tarjoavansa koulutusta/autta-

vansa asianmukaisen koulutuksen hankkimisessa.

Ota mielellään yhteyttä mikäli haluat keskustella asiasta  

enemmän.
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