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Finanssivalvonta tekee vuosittain tilastollisen tutkimuksen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen 
(TyTA) kannattavuudesta, vakuutusmaksujen kehityksestä ja markkinaosuuksista. Tutkimukseen liittyy 
yhteenvetotaulukko yhtiöiltä kerätyistä tiedoista sekä tiedosto yhtiökohtaisista tuloksista tunnuslukui-
neen1. 
 
Finansinspektionen genomför årligen en statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjuk-
domsförsäkringens (OlY) lönsamhet, försäkringspremieutveckling och marknadsandelar. Som bilagor till 
undersökningen presenteras ett sammandrag av de uppgifter som samlats in från bolagen och en fil som 
innehåller bolagens resultaträkningar och nyckeltal2. 
  

 
1 Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön työtapaturma- ja ammatti-tautiva-

kuutuksen toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. 

 
2 Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) ska Finansinspektionen årligen lägga fram en rapport om resultatutfallet inom arbetso-

lycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen enligt försäkringsbolag under en period som minst omfattar de fem föregående kalenderåren. 
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Yhteenveto 

TyTA-vakuutusta harjoitti vuoden 2020 lopussa 10 vakuutusyhtiötä, joista kaksi oli ulkomaisten yhtiöiden 
sivuliikkeitä. Yhtiöiden maksutuotot olivat 559,5 miljoonaa euroa (laskua 33,4 miljoonaa euroa edellis-
vuotiseen). Neljän suurimman vakuutusyhtiön osuus oli 94,2 prosenttia. Vuonna 2019 osuus oli 90,6 pro-
senttia ja 2018 88,7 prosenttia. 
 
Siinä missä vuotta 2019 kuvastivat erittäin vahva sijoitustoiminnan tulos ja siitä osittain seuranneet vas-
tuuvelan korkotäydennykset, joilla oli vakuutusteknistä tulosta heikentävä vaikutus, kuvasti vuotta 2020 
vahva vakuutustekninen tulos seurauksena koronaviruksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yhteiskun-
nan erilaisten sulkutilojen vaikutus työelämän aktiivisuustasoon madalsi maksettuja korvauksia noin 10 
prosenttia keskimääräiseltä tasolta. Sijoitustoiminta tuotti keskimääräisen tuloksen ja korkotäydennyksiä 
tehtiin vain neljännes vuoden 2019 tasosta. Ilman laskuperustemuutosten huomiointiakin riskisuhde pa-
rani merkittävästi 56,1 prosenttiin edellisvuoden tasolta 75,6 prosenttia. 
 
Kokonaistulos, 180,6 miljoonaa euroa, oli poikkeuksellisen hyvä ja ylitti viiden vuoden keskimääräisen 
tuloksen miltei 80 miljoonalla eurolla ja 80 prosentilla. Maksutuottoihin suhteutettuna tulos oli 32,3 pro-
senttia. Viiden vuoden keskiarvo suhdeluvulle oli 17,9 prosenttia. Sijoitustuotoilla yleisesti sekä laskupe-
rustemuutoksilla yksittäisinä vuosina on tuloksen muodostumisen kannalta suuri merkitys. 

Sammandrag 

Under 2020 bedrevs OlY-försäkring av tio försäkringsbolag varav två var utländska bolags filialer. Bola-
gens premieintäkter var 559,5 miljoner euro (en sänkning på 33,4 miljoner euro från fjolåret). De fyra 
största försäkringsbolagens marknadsandel utgjorde drygt 94,2 procent i jämförelse med 90,6 procent år 
2019 och 88,7 procent år 2018. 
 
Medan år 2019 betecknades av ett ovanligt bra placeringsresultat och delvis som följd av det enstaka 
räntereserveringar som hade en försämrande effekt på det försäkringstekniska resultatet, betecknades 
2020 av ett starkt försäkringstekniskt resultat som följd av coronavirusets inverkan i samhället. Inverkan 
av diverse begränsningar på arbetslivets aktivitetsnivå sänkte utbetalda ersättningar med drygt 10 pro-
cent jämfört med den genomsnittliga nivån. Placeringsverksamheten hade ett medelmåttligt resultat och i 
jämförelse med år 2019 gjordes räntereserveringar endast i en fjärdedel av dess nivå. Riskkvoten för-
bättrades avsevärt, även exklusive förändringar i beräkningsgrunderna, till 56,1 procent från fjolårets 
nivå på 75,6 procent. 
 
Totalresultatet var exceptionellt bra och landade på 180,6 miljoner euro vilket överskred femårs medeltal 
med knappa 80 miljoner och 80 procent. Resultatet i förhållande till premieintäkterna var 32,3 procent. 
Relationstalets medeltal under fem år var 17,9 procent. Placeringsintäkterna i allmänhet samt årsspeci-
fika förändringar i ansvarsskuldens beräkningsgrunder har en stor betydelse för resultatet. 

Vakuutusyhtiöt 

Vuoden 2020 lopussa TyTA-vakuutusta harjoitti 10 vakuutusyhtiötä, joista kahdeksan oli suomalaisia va-
kuutusyhtiöitä ja kaksi ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön Suomeen perustamia sivuliikkeitä. 
 

• Vakuutusyhtiöistä A-Vakuutus Oy sulautui Pohjola Vakuutus Oy:öön 31.3.2020. Tutkimuksessa 
Pohjolan yhtiökohtaisissa tulostiedoissa huomioidaan A-Vakuutuksen tiedot yhdisteltyinä. Samoin 
toimitaan 1.5.2019 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaan sulautuneen Folksam Vahinkovakuutus 



10.11.2021 Julkinen 3 (13) 
 

 

  

Oy:n osalta. Sen sijaan markkinaosuustiedoissa sulautumisia edeltävien vuosien osalta yhtiöt 
esitetään erillään. 

 

• If muuttui lokakuussa 2017 suomalaisesta vakuutusyhtiöstä ruotsalaisen vakuutusyhtiön suoma-
laiseksi sivuliikkeeksi. Tutkimuksessa Ifin tiedot on otettu huomioon sekä suomalaisen vakuutus-
yhtiön että Suomen sivuliikkeen osalta. Vastaavasti on toimittu toisen ETA-yhtiön, norjalaisen 
Protectorin osalta, joka perusti sivuliikkeen Suomeen syyskuussa 2017, myönnettyään TyTA-va-
kuutuksia sitä ennen vakuutuspalvelujen vapaana tarjontana3. 

Maksutulon kehitys 

TyTA-vakuutuksen yhtiöille kohdistuva4 vakuutusmaksutulo (ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentä-
mistä) vuonna 2020 oli yhteensä 563,3 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 oli ollut 592,4 miljoonaa 
euroa. Maksutulo laski siten 29,1 miljoonalla eurolla eli 4,9 prosentilla. 

Kuvio 1. Vakuutusmaksutulon kehitys 

 
 
 

 
Kuviossa 1 esitetään vakuutusmaksutulon kehitys viideltä vuodelta. ETA-sivuliikkeiden osuuden kasvu 
johtuu pääosin If:n suomalaisen vakuutusyhtiön kannansiirrosta ruotsalaisen yhtiön sivuliikkeeseen 
vuonna 2017. 
 

 
3 Vakuutuspalvelujen vapaa tarjonta tarkoittaa sitä, että ETA-vakuutusyhtiö vakuuttaa Suomessa sijaitsevia riskejä ulkomaisesta toimipaikastaan käsin. 

 
4 Ei sisällä työsuojelumaksua tai jakojärjestelmämaksua, jotka kasvattavat asiakkaan maksuja noin 20 prosenttia, mutta eivät vaikuta yhtiöiden tulokseen. 
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Vuosina 2016–2019 palkkasumma kasvoi keskimäärin 3,0 prosenttia vuosittain, mutta vuonna 2020 
palkkasumma laski 0,4 prosenttia5. Maksutulon siihen verrattuna 10-kertainen lasku viittaisi, että palkka-
summan lasku painottui korkeamman TyTA-riskin aloille. Toinen selittävä tekijä on kansallisen tulorekis-
terin käytettävyydessä ilmenneet ongelmat ja niihin liittyvien korjausvaikutusten maksutuloa vuonna 
2020 alentava ja 2021 vastaavasti nostava vaikutus. 
 
TyTA-vakuutus muodostuu pakollisesta sekä vapaaehtoisista vakuutuksista. Pakollinen vakuutus jae-
taan erikoismaksuperusteisiin vakuutuksiin, jotka huomioivat vakuutuksenottajan yksilöllistä tapaturma-
riskiä, ja taulustomaksuperusteisiin vakuutuksiin, jotka muodostavat oman maksukollektiiviinsa. Vapaa-
ehtoiset vakuutukset ovat työajan tai vapaa-ajan vakuutuksia. Korvausetuudet ovat näissä vakuutuksissa 
pääsääntöisesti samat kuin pakollisessa vakuutuksessa. Eroa korvattavien vakuutustapahtumien suh-
teen esiintyy esimerkiksi etätyön tapauksessa, jossa vapaaehtoisin vakuutuksin voi täydentää korvatta-
vien tapahtumien piiriä merkittävästi. 
 

Kuvio 2. Vakuutusmaksutulo vakuutustyypeittäin vuonna 2020 (milj. euroa) 

 
 
 
Kuviossa 2 esitetään vakuutusmaksutulon kohdistuminen eri vakuutuksiin vuonna 2020. 
 
Vuoden 2020 vakuutusmaksuista kaikkien muiden vakuutuslajien kuin vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuu-
tuksen määrä laski verrattuna vuoteen 2019. Suurin suhteellinen väheneminen oli vapaaehtoisessa työ-
ajan vakuutuksessa (-11,3 %), seuraavana pakolliset taulustomaksuiset (-8,6 %) ja pakolliset erikoistarif-
foidut (-3,5 %). Etätyövakuutukseksi kelpaavassa vapaaehtoisessa vapaa-ajan vakuutuksessa oli sen 
sijaan kasvua +2,4 %. 

 
5 https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__pal__ktps/statfin_ktps_pxt_111r.px/ 
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Markkinaosuudet 

Markkina on erittäin keskittynyttä. Neljän suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkinaosuus lähenee jo 94 
prosenttia maksutulosta, maksutuotoilla mitattuna ylittää senkin. Markkina keskittyi edelleen, kun A-Va-
kuutus sulautui sisaryhtiöönsä Pohjolaan 31.3.2020. 

Kuvio 3. Markkinaosuudet vuonna 2020 

 
 
 

 

Suurimmat muutokset olivat Pohjolan markkinaosuuden lasku (A-Vakuutus huomioituna) 33,7 prosentin 
tasolta 30,9 prosenttiin ja myös Fennia ja If menettivät maksutuloa, vaikka säilyttivätkin osuutensa pie-
nemmästä markkinasta. LähiTapiola puolestaan säilytti maksutulonsa miltei entisellään ja voitti siten li-
sää markkinaosuutta. Protector oli ainoa merkittävästi maksutuloaan ja markkinaosuuttaan kasvattanut 
yhtiö. Sen markkinaosuus kasvoi 1,4 prosentista 2,4 prosenttiin. 
 
Vakuutustyypeittäin tarkasteltuna näkyy eritoten pienimmän lajin, eli vapaaehtoisen työajanvakuutuksen 
markkinaosuudessa A-Vakuutuksen sulautuminen Pohjolaan, jonka markkinaosuus kasvoi 26,2 prosen-
tista vuonna 2019 36,5 prosenttiin vuonna 2020. Vakuutusyhtiöiden markkinaosuuksien kehitystä vakuu-
tustyypeittäin viideltä vuodelta esitellään tarkemmin liitteessä 2. 
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Kuvio 4. Markkinaosuudet vakuutustyypeittäin 

 
 

 

Tulostietoja 

Seuraavassa taulukossa esitetään kolmelta vuodelta yhteenveto työtapaturma- ja ammattitautivakuutuk-
sen yhdistetystä kulusuhteesta ja sen muodostumisesta. Suhdeluvut on laskettu tiedoista, joista on vä-
hennetty jälleenvakuuttajien osuus.  
 
Taulukon yhteenlaskettu suhdeluku saadaan yhtiöiden yhteenlasketuista lähtötiedoista, eli kyseessä on 
maksutuotoilla painotettu keskiarvo. Lisäksi taulukossa annetaan keskimmäinen arvo, eli mediaani, sekä 
yhtiöiden alin ja korkein arvo. 
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Taulukko 1. Vakuutusyhtiöiden tunnuslukuja (jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä) 

  Vuosi Yhteenlaskettu Alin* Mediaani* Korkein* 

Riskisuhde 

2020 64,6 % 24,2 % 46,3 % 92,6 % 

2019 109,2 % 31,4 % 78,5 % 209,5 % 

2018 68,7 % 32,7 % 68,1 % 91,9 % 

Korvaustoiminnan 
hoitokulusuhde 

2020 14,0 % 4,6 % 8,2 % 25,1 % 

2019 9,8 % 3,7 % 8,6 % 17,3 % 

2018 11,2 % 5,2 % 10,0 % 21,3 % 

Vahinkosuhde 

2020 78,6 % 31,7 % 64,5 % 99,7 % 

2019 119,0 % 39,4 % 84,2 % 226,0 % 

2018 79,9 % 54,0 % 80,4 % 124,4 % 

Liikekulusuhde 

2020 16,6 % 3,4 % 17,9 % 36,7 % 

2019 17,2 % 3,4 % 17,4 % 32,6 % 

2018 16,7 % 4,7 % 17,2 % 37,6 % 

Yhdistetty kulu-
suhde 

2020 95,2 % 53,6 % 82,1 % 113,9 % 

2019 136,3 % 56,7 % 98,8 % 247,6 % 

2018 96,6 % 54,0 % 80,4 % 124,4 % 

* Tunnuslukukvantiileissa ei ole huomioitu Valion tai Alandian tietoja. 

 

 
 
Liikekulujen osuus maksutuotoista on säilynyt kohtuullisen vakaasti noin 17 prosentissa, mutta korvaus-
toiminnan hoitokulusuhde kasvoi kolmessa suurimmassa yhtiössä, jolloin koko alan painotettuna keskiar-
vona yhteenlaskettu luku kasvoi yli 40 %. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota vuonna 2020 suurim-
pien vakuutusyhtiöiden lakisääteisten vakuutusten liian pitkiin käsittelyaikoihin, joka osaltaan selittää 
kasvaneita kuluja. 
 
Riskisuhteet laskivat vuodesta 2019 vuoteen 2020 huomattavasti johtuen korkotäydennysten vähenemi-
sestä neljännekseen johtuen osin heikommasta sijoitustoiminnan tuloksesta, ja toisaalta maksettujen 
korvausten laskettua 10 % johtuen koronaviruksen vaikutuksesta. 
 
Vuosien 2016–2020 yhtiökohtaiset tunnusluvut löytyvät erillisestä tiedostosta6. 
 

 
6 Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain kunkin vakuutusyhtiön työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen 

toteutunut tulos vähintään viiden edeltävän kalenterivuoden jaksolta. Julkaisu on nimetty "Yhtiökohtaiset tulokset ja tunnusluvut 2016–2020". Tiedostossa 

on esitetty myös tarkemmat laskukaavat tunnusluvuille. 

Riskisuhde tarkoittaa korvauskulujen pl. korvaustoiminnan hoitokulut, suhdetta vakuutusmaksutuottoon. Korvaustoiminnan hoi-
tokulusuhde vastaavasti em. hoitokulujen suhdetta vakuutusmaksutuottoon. Liikekulusuhteella tarkoitetaan vastaavasti muiden 
liikekulujen kuin korvaus- ja sijoitustoiminnan liikekulujen, ja vakuutusmaksutuottojen suhdetta. 
 
Näiden yhdistelminä saadaan vakuutustoiminnan keskeisimmät tunnusluvut;  

- vahinkosuhde on korvaustoiminnan hoitokulusuhteella täydennetty riskisuhde 
- yhdistetty kulusuhde on liikekulusuhteella täydennetty vahinkosuhde.  
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Taulukko 2. Vakuutusyhtiöiden toteutunut tulos 

Toteutunut tulos (jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä)  
5 vuodelta   

5 vuoden  
keskiarvo 

tEur 2016 2017 2018 2019 2020   

Maksutuotot 562 046 552 244 566 366 592 861 559 474   566 598 

Korvauskulut -533 319 -532 111 -452 474 -705 763 -439 940   -532 721 

Liikekulut -98 818 -96 429 -94 650 -102 204 -92 859   -96 992 

Vakuutustekninen tulos -70 091 -76 296 19 243 -215 106 26 675   -63 115 

     mistä laskuperustemuutosten osuus -57 567 -123 598 -24 339 -209 068 -71 527   -97 220 
     vak.tekn. tulos ilman perustemuu-
toksia -12 524 47 302 43 582 -6 038 98 202   34 105 

                

Sijoitusten tuotot 165 579 149 935 73 056 279 379 153 883   164 366 

     mistä perustekorkokulun osuus 61 608 57 175 48 023 47 378 30 597   48 956 
     mistä perustekorkokulun ylittävä 
osuus 103 971 88 326 25 033 232 001 123 286   114 524 

                

TOTEUTUNUT TULOS 95 488 73 638 92 298 64 272 180 558   101 251 
                

Tulos suhteessa maksutuottoihin % 17,0 % 13,3 % 16,3 % 10,8 % 32,3 %  17,9 % 

                

                

Tunnusluvut 5 vuodelta   5 vuoden  
keskiarvo   2016 2017 2018 2019 2020   

Vahinkosuhde 95 % 96 % 80 % 119 % 79 %   94 % 

Liikekulusuhde 18 % 17 % 17 % 17 % 17 %   17 % 

Yhdistetty kulusuhde 112 % 114 % 97 % 136 % 95 %   111 % 
 
Taulukossa 2 on esitetty toteutunut tuloslaskelma koko vakuutusliikkeen osalta. Luvut ovat tuhansia euroja. 

 
 
Vakuutustekninen tulos saadaan vähentämällä maksutuotosta korvauskulut ja liikekulut. Korvauskuluissa 
merkittävässä roolissa ovat vastuuvelan laskuperusteiden muutoksista johtuvat kulut, erityisesti vallin-
neen matalan korkotason aikana tehdyt laskuperustekoron alentamiset, jotka suuressa mitassa ovat vas-
tuuvelan korkotäydennyksiä. Laskuperustemuutosten osuus korvauskuluista on eritelty omalle rivilleen. 
Vähentämällä sen osuus saadaan vertailukelpoinen vakuutustekninen tulos ilman perustemuutoksien 
sisällyttämistä tulokseen. 
 
Toteutunut tulos saadaan lisäämällä vakuutustekniseen tulokseen sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin 
vuoden keskimääräiselle nettovastuuvelalle. Sijoitusten nettotuotto tarkoittaa sijoitusten tuottoa sijoitus-
ten kulujen jälkeen olettaen, että vastuuvelan katteen sijoitustuottoprosentti on sama kuin yhtiön sijoitus-
omaisuuden käypäarvoinen tuottoprosentti.  
 
Sijoitusten tuotot on edelleen jaettu perustekorkokulun osaan sekä tämän ylittävään osaan.  
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Kuten taulukosta 2 nähdään, vuonna 2020 koko vakuutuslajin tulos oli 180,6 miljoonaa euroa positiivi-
nen, mikä vastasi 32,3 prosenttia maksutuotoista. Edellisinä vuosina tulos oli ollut keskimäärin alle puo-
let vuoden 2020 tuloksesta. 
 
Sijoitustuotot ovat keskeinen osa työ- ja tapaturmavakuutuksen toiminnan kannattavuutta. Tämä on seu-
rausta vastuuvelan huomattavan suuresta koosta vakuutusmaksuihin verrattuna. Varsinainen vastuu-
velka oli noin 6,7-kertainen maksutuottoihin verrattuna.  
 
Vuonna 2020 työtapaturma- ja ammattitautivakuutukselle kohdistetut sijoitustuotot olivat noin 153,9 mil-
joonaa euroa, mistä perustekorkokulun kattamiseen tarvittiin enää noin 30,6 miljoonaa euroa ja peruste-
korkokulun ylittävä, yhtiöiden kokonaistulokseen jäävä osa oli 114,5 miljoonaa euroa. Perustekorkokulu 
liittyy vastuuvelan diskonttaamiseen, ja se vastaa yhtiön turvaavaa arviota vuoden alun vastuuvelkaa 
kattavalle omaisuudelle vuoden aikana tarvittavasta sijoitustuotosta. Vuonna 2016 diskonttaamisen kat-
teeksi tarvittiin vielä 61,6 miljoonaa euroa, vaikka diskontattua vastuuvelkaa oli noin 7 prosenttia vähem-
män. 
 
Pidemmällä aikavälillä yhdistetty kulusuhde on tavallisesti ylittänyt 100 prosenttia, jolloin vakuutustekni-
nen tulos on ollut tappiollinen. Näin on myös taulukossa 2 nähtävissä vuosina 2016, 2017 ja 2019. Yhtiöt 
ovat kuitenkin tehneet tuolloinkin positiivisen kokonaistuloksen sijoitustoiminnan tuottojen avulla. Näiden 
kahden tuottolähteen välillä voi katsoa olleen käänteinen vuorovaikutus, sillä yhtiöt ovat päättyneellä 
vuosikymmenellä täydentäneet kirjanpidon vastuuvelkaansa korkotäydennyksin suotuisan sijoitustoimin-
nan tuloksen yhteydessä. Vuonna 2020 vastuuvelan diskonttauskorko alkaa olla jo varsin matala, perus-
tekorkokulu antaa keskikoroksi jo noin 0,9 prosenttia ja tuloksen korkotäydennyspuskuri alkaa siten täyt-
tyä olettaen, että laskuperustekorkoa kirjanpidon vastuuvelassa ei voi asettaa negatiiviseksi. Tällöin puh-
taan vakuutustoiminnallisen vakuutusteknisen tuloksen, ilman laskuperustekorkotäydentämisiä voi olet-
taa alkavan tuottaa tulosta sijoitustoiminnasta riippumattomammin, joka hyvinä sijoitustoiminnan tuotto-
vuosina tulevaisuudessa tulee entistä useammin tuottamaan alalle positiivisen kokonaistuloksen. Tässä 
mielessä paine hintakilpailuun saattaa alkaa nousta. 
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Liite 1 

Tilastolähteet 
 
Tilastotutkimuksessa olivat mukana seuraavat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavat 

1. Suomalaiset vakuutusyhtiöt: 

• AVakuutus Oy (AVakuutus)  

− 31.3.2020 sulautunut Pohjola Vakuutus Oy:öön 

• Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Fennia) 

• Folksam Vahinkovakuutus Oy (Folksam) 

− 1.5.2019 sulautunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniaan 

• If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (If) 

− 1.10.2017 asti (ks. ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt) 

• LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö (LähiTapiola) 

• Pohjola Vakuutus Oy (Pohjola) 

− 5.4.2016–31.5.2019 nimellä OP Vakuutus Oy 

• Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Pohjantähti) 

• Alandia Försäkring Abp (Alandia)  

− 7.10.2019 alkaen julkinen osakeyhtiö, aiemmin nimellä  

Försäkringsaktiebolaget Alandia 

• Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (Turva) 

• Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Valio) 

• Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag (Ömsen)  

 

2. Ulkomaiset ETA-vakuutusyhtiöt:  

• Protector Forsikring ASA (Protector) 

− Vakuutuspalvelujen vapaa tarjonta 2016 alkaen  

− Suomen sivuliike 22.9.2017 alkaen 

• If Vahinkovakuutus Oyj (If) 

− Suomen sivuliike 2.10.2017 alkaen 
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Liite 2 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulon mukaiset markkinaosuudet pro-

sentteina yhtiöittäin (pykäläviittaukset työtapaturma- ja ammattitautilakiin) sekä vakuutusmaksu-

tulo yhteensä miljoonina euroina 
 
 

  

Pakollinen vakuutus, Erikoismaksu Pakollinen vakuutus, Taulustomaksu 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Alandia 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

A-Vakuutus 2,6 % 3,2 % 3,8 % 3,6 %   5,1 % 4,2 % 4,3 % 4,2 % 
 

Fennia 14,3 % 14,7 % 12,5 % 13,9 % 15,5 % 13,9 % 14,5 % 13,2 % 16,8 % 14,8 % 

Folksam 1,0 % 0,9 % 0,6 % 
 

  3,4 % 3,8 % 4,1 % 
  

If 25,0 % 25,1 % 21,4 % 19,8 % 20,9 % 20,2 % 21,3 % 19,8 % 19,0 % 19,8 % 

LähiTapiola  21,2 % 22,1 % 23,7 % 24,0 % 24,8 % 30,7 % 29,8 % 30,8 % 31,4 % 32,8 % 

Pohjantähti  1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 3,2 % 3,8 % 3,7 % 3,4 % 2,8 % 

Pohjola 31,7 % 29,8 % 33,0 % 33,3 % 31,7 % 22,3 % 21,2 % 22,4 % 23,2 % 27,2 % 

Protector 0,0 % 0,5 % 1,7 % 2,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

Turva 1,3 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,7 % 1,1 % 1,1 % 

Valio 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ömsen 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % 1,0 % 

Yhteensä, milj. 
euroa 

273,4 280,3 291,2 311,8 300,8 181,2 163,0 161,7 167,4 153,0 

  

Vapaa-aika, TyTAL 25 luku Vapaaeht. Työaika, TyTAL 24 ja 26 luvut 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Alandia 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

A-Vakuutus 5,3 % 5,4 % 5,4 % 5,4 %   6,4 % 6,5 % 7,1 % 7,4 %   

Fennia 18,5 % 17,2 % 16,0 % 16,2 % 15,5 % 13,5 % 13,2 % 13,9 % 16,4 % 15,5 % 

Folksam 2,2 % 2,1 % 2,2 % 
 

  2,2 % 2,1 % 1,9 % 
 

  

If 11,3 % 11,5 % 13,3 % 13,7 % 14,1 % 24,9 % 24,5 % 20,7 % 18,1 % 12,4 % 

LähiTapiola  30,1 % 31,1 % 30,9 % 31,4 % 33,6 % 27,5 % 27,5 % 28,1 % 28,0 % 31,2 % 

Pohjantähti  2,0 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 3,1 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % 

Pohjola 27,9 % 28,3 % 27,9 % 29,0 % 32,4 % 21,4 % 22,5 % 24,6 % 26,2 % 36,5 % 

Protector 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 

Turva 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 

Valio 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ömsen 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Yhteensä 58,5 60,2 63,6 66,4 68,0 54,1 52,1 48,5 46,8 41,5 
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Kuvio 5. Markkinaosuuden kehitys yhtiöittäin, koko vakuutuslaji yhteensä 
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Lajit yhteensä 

2016 2017 2018 2019 2020 

Alandia   0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 

A-Vakuutus   4,0 % 4,1 % 4,4 % 4,3 %   

Fennia   14,5 % 14,8 % 13,2 % 15,2 % 15,3 % 

Folksam   2,0 % 2,0 % 1,9 % 
 

  

If   22,0 % 22,5 % 19,9 % 18,8 % 19,1 % 

LähiTapiola    25,7 % 25,8 % 26,9 % 27,2 % 28,5 % 

Pohjantähti    2,2 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,7 % 

Pohjola   27,3 % 26,5 % 28,7 % 29,4 % 30,9 % 

Protector   0,0 % 0,2 % 1,0 % 1,4 % 2,4 % 

Turva   1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 

Valio   0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 

Ömsen   0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Yhteensä, milj. euroa   567,2 555,6 565,0 592,4 563,3 

 
 
 


