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L a k i

N:o 1261

Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan
yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
New Yorkissa 9 päivänä joulukuuta 1994

tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen
yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuut-
ta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-

massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 88/2000
UaVM 12/2000
EV 199/2000

180—2000 400301
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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1262

lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (EURO-
CONTROL) ja navigaatiomaksuja koskevan monenvälisen sopimuksen

voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Lennonvarmistusalan yhteistyöstä Brysse-

lissä 13 päivänä joulukuuta 1960 tehty kan-
sainvälinen yleissopimus (EUROCON-
TROL), sellaisena kuin se on muutettuna 12
päivänä helmikuuta 1981 Brysselissä allekir-
joitetulla pöytäkirjalla ja navigaatiomaksuja
koskeva monenvälinen sopimus, joka on
allekirjoitettu Brysselissä 12 päivänä helmi-
kuuta 1981, jotka molemmat eduskunta on
hyväksynyt 21 päivänä syyskuuta 2000 ja
joihin liittymisestä tasavallan presidentti on
päättänyt 27 päivänä lokakuuta 2000 ja joita
koskevat liittymiskirjat on talletettu Belgian
kuningaskunnan hallituksen huostaan 8 päi-
vänä marraskuuta 2000, tulevat Suomen
osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Lennonvarmistusalan yhteistyöstä tehdyn

kansainvälisen yleissopimuksen (EURO-

CONTROL), navigaatiomaksuja koskevan
monenvälisen sopimuksen ja mainitun kan-
sainvälisen yleissopimuksen yhteen kokoavan
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta 27 päivänä
lokakuuta 2000 annettu laki (885/2000) tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Lain soveltamisesta Brysselissä 27 päivänä

kesäkuuta 1997 tehtyyn pöytäkirjaan, jolla
kootaan yhteen 1 momentissa mainittu kan-
sainvälinen yleissopimus (EUROCON-
TROL), säädetään erikseen.

3 §
Edellä 1 §:ssä mainittujen sopimusten muut

kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set ovat asetuksena voimassa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2001.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kimmo Sasi

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 70/2000)
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1263

vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979
annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhti-
ön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
laatimisesta.
Vakuutusyhtiön tilinpäätöksen ja konser-

nitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kir-
janpitoasetusta (1339/1997) siten kuin tässä
asetuksessa säädetään. Mitä tässä asetuksessa
säädetään vakuutusyhtiön konsernitilinpää-
töksestä, koskee myös vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 1 luvun 5 b §:ssä tarkoitetun
vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätös-
tä.

2 §

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen
soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä
sekä 2 luvun 1 §:n 2 momenttia, 3 §:n 1
momentin 1, 5 ja 6 kohtaa sekä 2 ja 3

momenttia, 4 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 12
kohtaa sekä 2—6 momenttia, 5 §:n 1 mo-
mentin 5 kohtaa sekä 2—5 momenttia, 6 §:n
2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia, 9, 10 ja
11 §:ää sekä 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun
1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laa-
timiseen.
Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 mo-

menttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää
sekä 4 luvun 1 ja 4 §:ää ei sovelleta
vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksen laati-
miseen.

3 §

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
yhdisteleminen vakuutusyhtiön konserni-

tilinpäätökseen

Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoi-
tuspalveluyritys yhdistellään vakuutusyhtiön
konsernitilinpäätökseen tämän asetuksen
säännöksiä noudattaen. Kirjanpitolain
(1336/1997) 6 luvun 17 §:n 1 momentin
mukaista menettelyä tytäryrityksen yhdiste-
lemisestä osakkuusyrityksen tavoin sovelle-
taan luottolaitos- tai sijoituspalvelutytäryri-
tyksen yhdistelemiseen vakuutusyhtiön kon-
sernitilinpäätökseen vain, jos luottolaitoksen
tai sijoituspalveluyrityksen toiminta ei ole
suuruudeltaan olennainen ottaen huomioon
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konsernin koko toiminta ja edellyttäen, että
konsernitilinpäätös antaa konsernin toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
oikeat ja riittävät tiedot (oikea ja riittävä
kuva).

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

4 §

Tuloslaskelma

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tuloslas-
kelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti. Jos
vakuutusyhtiön konserniin kuuluu luottolaitos
tai sijoituspalveluyritys, konsernituloslaskel-
ma laaditaan kuitenkin liitteen 3 mukaisesti.

5 §

Tase

Vakuutusyhtiön ja sen konsernin tase laa-
ditaan liitteen 2 mukaisesti. Jos vakuutusyh-
tiön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoi-
tuspalveluyritys, konsernitase laaditaan liit-
teen 4 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

6 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpi-
toasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin ja
muualla laissa lueteltujen tietojen lisäksi
selostus riskienhallinnasta.

7 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä ja muualla
laissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten

sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten
katteena olevat sijoitukset on arvostettu ta-
seessa;
2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten

käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset
perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;
3) selostus arvonkorotusrahaston käyttöä

koskevista rajoituksista sijoitusomaisuudeksi
katsottavien sijoitusten arvonkorotuksia kos-
kien;
4) jos sijoitusten tuottoja on siirretty

tuloslaskelmassa laskelmasta toiseen, selostus
siirtojen perusteista;
5) jos vakuutusliikkeen valuuttakurssierot

esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja ku-
luissa, selostus laskentamenettelystä;
6) vakuutusten hankintamenojen jaksotus-

periaatteet ja -menetelmät;
7) jos vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt

muiden kuin eläkemuotoisten korvausten kor-
vausvastuun laskemisessa korkoutusta, perus-
telut käytetyille menetelmille ja olettamuk-
sille korkokannasta, vahinkojen tulevasta sel-
viämisajasta ja korvausvastuuta vastaavien
sijoitusten tuottojen tasosta;
8) selostus henkivakuutusyhtiön vastuuve-

lan laskennassa käytetystä laskuperustekor-
kokannasta;
9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos

henkivakuutusyhtiö on käyttänyt muuta kuin
sopimuskohtaista laskentamenettelyä;
10) selostus, miten vakuutusyhtiölain 13

luvun 3 §:ssä tarkoitettua kohtuusperiaatetta
sovelletaan;
11) selostus vakuutusyhtiölain 10 luvun 14

§:n 4 momentissa tarkoitetuista määräaikai-
sista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen ha-
kemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä
tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvon-
taviraston antamaan lupaan;
12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6

momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikke-
usluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
13) vakuutusyhtiön toimintapääomaan luet-

tavista eristä annetun asetuksen (462/1995)
1 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 11 kohdassa
tarkoitetut suostumukset sekä tieto, että suos-
tumus perustuu Vakuutusvalvontaviraston an-
tamaan lupaan;
14) tunnuslukujen laskentakaavat.
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8 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina esitetään kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin
2—4 kohdassa ja muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) vahinko- ja henkiensivakuutuksen va-

kuutusmaksutulot eriteltyinä vakuutussopi-
musten tekopaikan mukaisesti kotimaasta,
ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin
sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo
eriteltynä henki- ja vahinkojälleenvakuutuk-
seen;
2) vakuutusmaksutulosta vähennettyjen ve-

rojen ja julkisten maksujen sekä luottotappi-
oiden erittely;
3) vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutu-

lo, vakuutusmaksutuotot, korvauskulut ja lii-
kekulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
sekä jälleenvakuuttajien osuus ja vakuutus-
tekninen kate eriteltyinä vakuutusluokkaryh-
mittäin;
4) henkiensivakuutuksen vakuutusmaksu-

tulo eriteltynä:
a) yksilöllisiin ja ryhmävakuutusmaksui-

hin;
b) jatkuviin ja kertamaksuihin;
c) maksuihin sopimuksista, jotka eivät

oikeuta hyvitykseen, maksuihin sopimuksista,
jotka oikeuttavat hyvitykseen ja sijoitussidon-
naisen vakuutuksen maksuihin;
5) henkiensivakuutuksen ja lakisääteisen

eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulot ja
maksetut korvaukset eriteltyinä vakuutusla-
jeittain ja esittäen erikseen suuruudeltaan
olennaiset takaisinostot;
6) selvitys tilikautena päätettyjen henkiva-

kuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) ja laki-
sääteisen eläkevakuutuksen lisäetujen vaiku-
tuksesta vakuutustekniseen laskelmaan;
7) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä siten,

että saman konsernin yrityksissä ja omis-
tusyhteysyrityksissä olevien sijoitusten tuotot
eritellään osinko-, korko- ja muihin tuottoihin
sekä kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten
tuotot eritellään saman konsernin yrityksiltä
ja muilta yrityksiltä saatuihin osinko-, korko-
ja muihin tuottoihin. Lisäksi esitetään ar-
vonalentumisten palautukset ja myyntivoitot

sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus
sijoitustoiminnan nettotuotosta;
8) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiin-

teistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten
kuluihin sekä korko- ja muihin vieraan
pääoman kuluihin, arvonalentumisiin, pois-
toihin ja myyntitappioihin sekä erikseen
saman konsernin yrityksille suoritetut korot;
9) toimintokohtaisten kulujen erittely;
10) liikekulut eriteltyinä vakuutusten han-

kintamenoihin, joiden osasta esitetään erik-
seen ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jäl-
leenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet
sekä muut vakuutusten hankintamenot, va-
kuutusten aktivoitujen hankintamenojen muu-
tokseen, vakuutusten hoitokuluihin, hallinto-
kuluihin ja menevän jälleenvakuutuksen palk-
kioihin ja voitto-osuuksiin;
11) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskel-

makaavan yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettu

erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

9 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 4 §:n 1—6, 8 ja 11 kohdassa
sekä muualla laissa lueteltujen liitetietojen
lisäksi:
1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno,

kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;
kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet eriteltyinä
kiinteistöihin, kiinteistöosakkeisiin saman
konsernin yrityksissä, kiinteistöosakkeisiin
omistusyhteysyrityksissä ja muihin kiinteis-
töosakkeisiin; sijoitussidonnaisten vakuutus-
ten katteena olevista sijoituksista alkuperäi-
nen hankintameno ja käypä arvo;
2) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eritel-

tynä arviointitilikausittain;
3) omassa käytössä olevien kiinteistösijoi-

tusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpi-
toarvo ja käypä arvo;
4) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2

momentin mukainen erittely kiinteistösijoi-
tuksista, sijoituksista saman konsernin yrityk-
sissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineetto-
mista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödyk-
keisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta;
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5) tieto rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä
olevan hankintamenon sisältämästä korko-
tuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotetus-
ta rahoitusmarkkinavälineen nimellisarvon ja
hankintamenon erotuksesta;
6) taseen erän ″Muut lainasaamiset″ erittely

vakuuksien mukaan;
7) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaa-

misten erittely;
8) taseen ″Muut sijoitukset″ -erän ″Muut

sijoitukset″ erittely, jos erä on suuruudeltaan
olennainen;
9) taseen pääryhmän ″Saamiset″ erittely

tase-erittäin saamisiin saman konsernin yri-
tyksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;
10) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhtiö-

lain 10 luvun 4 e §:n 2 momentissa tarkoi-
tettujen hyödykkeiden jälleenhankintahinto-
jen ja aktivoitujen hankintamenojen erotuk-
sesta, jos se on olennainen;
11) taseen ″Muu omaisuus″-erän ″Muu

omaisuus″ erittely, jos erä on suuruudeltaan
olennainen;
12) taseen ″Vakuutusten aktivoidut han-

kintamenot″ -erän erittely vahinko-, henki- ja
eläkevakuutukseen;
13) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettu

erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

10 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1—4 ja 6
kohdassa sekä muualla laissa lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista;
2) käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoi-

tusten osuus arvonkorotusrahastosta;
3) työeläkevakuutusyhtiön oma pääoma

eriteltynä osakkeenomistajille tai takuuosuu-
den omistajille ja vakuutuksenottajille kuu-
luviin osuuksiin;
4) taseen pääryhmän ″Velat″ erittely tase-

erittäin saman konsernin yrityksiltä ja omis-
tusyhteysyrityksiltä oleviin velkoihin;
5) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastattavien yhdistellyistä eristä.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
Liitetietoina esitetään 1 ja 4 momentissa

lueteltujen liitetietojen lisäksi vakuutusmak-
suvastuun osalta seuraavat tiedot:
1) henkivakuutusyhtiön vakuutusmaksu-

vastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut
hankintamenot (niin sanottu zillmerointi) eri-
teltyinä henkivakuutuksen ja eläkevakuutuk-
sen zillmerointiin;
2) vahinkovakuutusyhtiön vakuutusmaksu-

vastuusta (siirtovastuusta) vähennetyt vakuu-
tusten aktivoidut hankintamenot, jos niiden
määrä on suuruudeltaan olennainen;
3) vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siir-

tovastuun täydennys, jos se on suuruudeltaan
olennainen;
4) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jäl-

leenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvas-
tuusta sekä vakuutusmaksuvastuun erittely
vastaisiin eläkkeisiin, ositettuun ja osittamat-
tomaan lisävakuutusvastuuseen.
Liitetietoina esitetään 1 ja 3 momentissa

lueteltujen liitetietojen lisäksi korvausvastuun
osalta seuraavat tiedot:
1) jos edellisinä vuosina sattuneita vahin-

koja varten vuoden alussa varatun korvaus-
vastuun ja toisaalta vuoden kuluessa edelli-
sinä vuosina sattuneista vahingoista makset-
tujen suoritusten ja vuoden lopussa näitä
vahinkoja varten vielä varatun korvausvas-
tuun välillä on oleellinen ero, ilmoitetaan ero
eriteltynä vahinkovakuutuksen vakuutusluok-
karyhmittäin ja henkivakuutuksen vakuutus-
lajeittain;
2) jos korvausselvittelyssä yhtiön haltuun

otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja
takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jää-
neet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät
riidattomat regressisaamiset on vähennetty
korvausvastuusta ja niiden määrät ovat suu-
ruudeltaan olennaiset, niiden määrät;
3) vahinkovakuutusyhtiön eläkemuotoisten

korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetty
korkokanta;
4) jos vahinkovakuutusyhtiö on käyttänyt

muiden kuin eläkemuotoisten korvausten kor-
vausvastuun laskemisessa korkoutusta, va-
hinkoryhmät, joihin korkoutusta on sovellet-
tu, sekä korvausten keskimääräiset selviämis-
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ajat ja käytetyt korkokannat samoin kuin
korvausvastuun ja jälleenvakuuttajien osuu-
den osalta vastuun bruttomäärä ennen kor-
koutusta, korkoutuksen määrä ja vastuun
nettomäärä;
5) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jäl-

leenvakuuttajien osuus korvausvastuusta sekä
korvausvastuun erittely alkaneisiin eläkkei-
siin ja tasoitusmäärään.

11 §

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt va-
kuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpi-
toasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa
säädetään vieraan pääoman eristä, koskee
vakuutusteknistä vastuuvelkaa, jälleenvakuu-
tustalletevelkoja, muita velkoja ja siirtovel-
koja. Vakuutusyhtiön myöntämiin vakuutuk-
siin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vas-
tuusitoumuksena.

12 §

Omistukset muissa yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään:
1) saman konsernin yrityksestä ja omis-

tusyhteysyrityksestä nimi, kotipaikka ja omis-
tusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpäätök-
sen mukainen oma pääoma ja tilikauden
voitto tai tappio;
2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio,

omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kir-
janpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai
osuuksien kirjanpitoarvo on yli 500 000 euroa
taikka osakkeiden tai osuuksien käypä arvo
yli puoli prosenttia vakuutusyhtiön ″Muut
sijoitukset″ -erän ″Osakkeet ja osuudet″ käy-
västä arvosta. Vastaava erittely annetaan
myös taseen ″Sijoitussidonnaisten vakuutus-
ten katteena olevat sijoitukset″ erästä;
3) yrityksestä, jossa vakuutusyhtiöllä on

rajoittamaton vastuu, nimi, kotipaikka ja
omistusosuus sekä viimeksi laaditun tilinpää-
töksen mukainen oma pääoma ja tilikauden
voitto tai tappio ja tieto yritysmuodosta.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa

tarkoitettuun omistusosuuteen luetaan myös
sellaisen henkilön omistukset, joka toimii
vakuutusyhtiön lukuun omissa nimissään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voi-

daan jättää esittämättä, jos:
1) vakuutusyhtiölle tai omistuksen kohtee-

na olevalle yritykselle aiheutuisi merkittävää
haittaa tiedon esittämisestä ja poikkeamisen
perusteet ilmoitetaan; tai
2) tieto on vähämerkityksinen oikean ja

riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu

tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta
tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:
1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuusyri-

tyksenä vakuutusyhtiön tai sen emoyrityksen
konsernitilinpäätökseen; tai
2) vakuutusyhtiöllä on vähemmän kuin

puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista,
eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan ta-
settaan rekisteröitäväksi.

13 §

Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahin-
ko- ja henkivakuutusyhtiön toimintapää-
omaan luetut erät ja toimintapääoman vähim-
mäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkeva-
kuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan
luetut erät ja toimintapääoman vähimmäis-
määrä.
Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyh-

tiön tasoitusmäärä suhteessa täyteen määrään-
sä, vahinkovakuutusyhtiön vastuunkantokyky
ja vahinko- ja henkivakuutusyhtiön vakava-
raisuuspääoma prosentteina vakuutustekni-
sestä vastuuvelasta. Työeläkevakuutusyhtiös-
tä esitetään vakavaraisuusaste, vakavaraisuus-
raja sekä tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoi-
tevyöhykkeen yläraja.

14 §

Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään ne
voimavarat, jotka vakuutusyhtiöllä on käy-
tettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.
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15 §

Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä
koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa
säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen
verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuulu-
van vakuutusyhtiön tuloslaskelman tai taseen
liitetietoina ilmoitetaan:
1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,

jonka konserniin vakuutusyhtiö kuuluu;
2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,

jonka konserniin kuuluu eniten yrityksiä ja
josta laaditaan konsernitilinpäätös;
3) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,

jonka konserniin kuuluu vähiten yrityksiä ja
josta laaditaan konsernitilinpäätös;
4) tieto siitä, mistä jäljennös 1—3 kohdassa

tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saa-
tavissa.
Jos vakuutusyhtiön konsernitilinpäätös on

jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 10 luvun
11 §:n 3 momentin nojalla, vakuutusyhtiön
tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on
mainittava tämä poikkeus sekä sen yrityksen
nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konser-
nitilinpäätökseen vakuutusyhtiön ja sen ty-
täryritysten tilinpäätökset yhdistellään.

4 luku

Konsernitilinpäätös

16 §

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudat-
taen, mitä 3 §:ssä säädetään, ja konsernitase
noudattaen, mitä 4 §:ssä säädetään. Lisäksi
noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpito-
asetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2
momentissa sekä 11 § 3 momentin ensim-
mäisessä virkkeessä säädetään.

17 §

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen
merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitettu

laskennallinen verosaaminen esitetään kon-
sernitaseessa omana eränään saamisten ryh-
mässä ja laskennallinen verovelka velkojen
ryhmässä, jollei niitä merkitä yhdeksi eräksi
konserniyritysten omiin taseisiin sisältyvien
kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitettujen
laskennallisten verovelkojen tai verosaamis-
ten kanssa.
Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirto-

jen kertymästä esitetään omana eränään vel-
kojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi
eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovel-
kojen kanssa.

18 §

Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetie-
toina ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpito-
asetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentissa,
2 §:ssä, 3 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa,
4 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa sekä 8 ja 11
kohdassa, 5 §:n 1 momentin 1—4 ja 6
kohdassa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:ssä ja 8 §:n
1—4 momentissa sekä tämän asetuksen 3
luvun 6—12 ja 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot
konsernista.
Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-

joituspalveluyritys, konsernituloslaskelman
tai -taseen liitteenä ilmoitetaan soveltuvin
osin luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityk-
sen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätökses-
tä annetun valtiovarainministeriön asetuksen
(1259/2000), jäljempänä valtiovarainministe-
riön asetus, 7 luvun 30 §:n 1 momentissa
tarkoitetut tiedot konsernista, kuitenkin 4
luvun 18 §:n 1 momentin osalta tiedot ilmoi-
tetaan siten täydennettynä, että tunnuslukuna
ilmoitetaan myös luottolaitostoiminnasta an-
netun lain (1607/1993) 79 a §:ssä tarkoitettu
konsolidoitu vakavaraisuussuhde.

19 §

Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4
luvun 2 §:ssä ja muualla laissa säädetään
konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista
liitetiedoista, liitetiedoissa on selostettava,

3432 N:o 1263



miten tytär- ja osakkuusyritysten osakkeisiin
tai osuuksiin tehtyjä arvonkorotuksia on
käsitelty konsernitilinpäätöksessä.
Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-

joituspalveluyritys, sen lisäksi, mitä edellä
tässä asetuksessa säädetään, esitetään valtio-
varainministeriön asetuksen 7 luvun 31 §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot.

20 §

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen tytär- ja osak-
kuusyrityksiä koskevina liitetietoina esite-
tään, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä
ja muualla laissa säädetään.
Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-

joituspalveluyritys, sen lisäksi, mitä kirjanpi-
toasetuksen 4 luvun 3 §:ssä ja muualla laissa
edellytetään annettavaksi, esitetään valtiova-
rainministeriön asetuksen 7 luvun 32 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitetut tiedot.

21 §

Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa ja
muualla laissa säädetään, konsernituloslaskel-
man ja -taseen liitetietoina esitetään kirjan-
pitoasetuksen 4 luvun 4 §:n 1—6 kohdassa
tarkoitetut tiedot.
Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-

joituspalveluyritys, lisäksi esitetään valtiova-
rainministeriön asetuksen 7 luvun 33 §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot sekä erittelyt
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen eli-
minointieristä.

22 §

Poikkeukset konsernin liitetietojen
esittämisestä

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-
joituspalveluyritys, saadaan 20 §:ssä tarkoi-
tetut tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot jättää ilmoittamatta, jos tytär- tai
osakkuusyritys saadaan jättää yhdistelemättä
konsernitilinpäätökseen ilman Rahoitustar-
kastuksen lupaa niin kuin luottolaitostoimin-

nasta annetun lain 39 §:n 3 momentissa
säädetään. Tällöin kuitenkin ilmoitetaan yh-
distelemättä jätettyjen tytäryritysten lukumää-
rä ja niiden taseiden loppusummien yhteen-
laskettu määrä eriteltyinä asunto- ja kiinteis-
töyhteisöihin ja muihin.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

23 §

Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskoh-
taisesti ryhmittäin vakuutusyhtiön taseeseen
tilikauden päättyessä merkityt ″Vastaavaa″-
puolen erät sekä pääomalainat, vakuutustek-
ninen vastuuvelka, pakolliset varaukset, jäl-
leenvakuutustalletevelat, velat ja siirtovelat.
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
tase-erittelyt saadaan vaihtoehtoisesti laatia
siten, että ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja
vähennykset tilikauden aikana.

24 §

Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt päi-
vätään, ja laatijoiden on ne allekirjoitettava.
Koneelliselle tietovälineelle laadittu erittely
varmennetaan laatijan ja merkinnän tekohet-
ken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 §

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan
merkitä taseeseen:
1) vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1

momentin mukaiseen alimpaan arvoon; han-
kintamenona käytetään niin sanottua jakso-
tettua hankintamenoa, joka saadaan jaksotta-
malla joukkovelkakirjalainan ja muun vas-
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taavan raha- ja pääomamarkkinavälineen ni-
mellisarvon ja hankintamenon erotus korko-
tuotoiksi tai niiden vähennykseksi joukkovel-
kakirjalainan taikka raha- tai pääoma-
markkinavälineen juoksuaikana, jolloin vas-
taerä merkitään joukkovelkakirjalainan taikka
raha- tai pääomamarkkinavälineen hankinta-
menon lisäykseksi tai vähennykseksi; tai
2) 1 kohdassa määriteltyyn niin sanottuun

jaksotettuun hankintamenoon, jota alennetaan
vain muilla kuin korkotason vaihtelusta joh-
tuvilla arvonalentumisilla; jos tehty ar-
vonalentuminen osoittautuu aiheettomaksi
viimeistään tilikauden päättyessä, se kirjataan
kulukirjauksen oikaisuksi.
Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkoh-

taisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan
jatkuvasti.

26 §

Tilinpäätössäännösten soveltaminen
konsernissa, johon kuuluu luottolaitos

tai sijoituspalveluyritys

Konserniin, johon kuuluu luottolaitos tai
sijoituspalveluyritys, jonka konsernituloslas-
kelma laaditaan 4 §:n toisen virkkeen mukai-
sesti ja konsernitase 5 §:n toisen virkkeen
mukaisesti, luottolaitosta ja sijoituspalvelu-
yritystä koskevia säännöksiä sovelletaan laa-

dittaessa liitteen 3 mukaista konsernituloslas-
kelman luottolaitos- ja sijoituspalvelutoimin-
nan laskelmaa (I) ja liitteen 4 mukaista
konsernitaseen vastaavien luottolaitos- ja si-
joituspalvelutoiminnan varoja (I) sekä vastat-
tavien omaa pääomaa luottolaitos- tai sijoi-
tuspalvelutoimintaa koskevien erien osalta (I)
ja luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan
velkoja (V) koskevia osia.

7 luku

Voimaantulo

27 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä
joulukuuta 2000.
Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhtiön

tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
29 päivänä joulukuuta 1999 annettu sosiaali-
ja terveysministeriön päätös (1323/1999).
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-

ran vakuutusyhtiön ja sen konsernin kirjan-
pitoon siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2001 tai sen jälkeen.
Tätä asetusta saadaan kuitenkin soveltaa jo

sinä tilikautena, joka on kulumassa asetuksen
tullessa voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Marja-Liisa Kahola
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                   Liite 1 

TULOSLASKELMA 
 
I Vakuutustekninen laskelma – Vahinkovakuutus1) 
 
Vakuutusmaksutuotot 

Vakuutusmaksutulo   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos  _____  
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta2)      _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot 3)        _____ 
Korvauskulut 

Maksetut korvaukset   _____  
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Yhteistakuuerän muutos        _____ 
Liikekulut4)         _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3)       _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos ennen 
tasoitusmäärän muutosta5)       _____ 
Tasoitusmäärän muutos        _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos5)       _____ 
 
II Vakuutustekninen laskelma – Henkivakuutus1) 

 

Vakuutusmaksutulo  
Vakuutusmaksutulo     _____  
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6)      _____ 
Sijoitusten arvonkorotus        _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3)       _____ 
Korvauskulut 

Maksetut korvaukset   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
Vakuutusmaksuvastuun muutos    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Liikekulut4)         _____ 
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Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu      _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3)       _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto2)     _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5)       _____ 
 
III Vakuutustekninen laskelma –  
Lakisääteinen eläkevakuutus1) 

 
Vakuutusmaksutulo3)        _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6)      _____ 
Sijoitusten arvonkorotus        _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3)       _____ 
Korvauskulut  

Maksetut korvaukset3)     _____ 
Korvausvastuun muutos3)    _____  _____ 

Vakuutusmaksuvastuun muutos3)      _____ 
Vastuuvajauksen muutos  

Pakollinen vastuuvajaus     _____ 
Muu vastuuvajaus     _____  _____ 

Lakisääteiset maksut        _____ 
Liikekulut4)         _____ 
Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu      _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3)       _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5)       _____ 
 
IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1) 

 
Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen  
kate/tulos5), 7)         _____ 
Henkivakuutuksen vakuutustekninen 
tulos/kate5), 7)         _____ 
Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen 
tulos/kate5), 7)         _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot6), 8)     _____ 
Sijoitusten arvonkorotus6), 8)     _____ 
Sijoitustoiminnan kulut6), 8)     _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu6), 8)    _____  _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden 
siirto6)          _____ 
Muut tuotot 

Konsernireservin vähennys6), 9), 10), 11)   _____ 
Muut       _____  _____ 

Muut kulut 
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Konserniliikearvon poisto6), 9), 10), 11)   _____  
Liikearvon poisto10), 11)     _____ 
Muut       _____  _____ 

Osuus osakkuusyritysten 
voitosta  (tappiosta)6), 12)        _____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta13) 

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien 
verot       _____ 
Laskennalliset verot6), 14)     _____  _____ 

Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta/ 
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä15)     _____ 
Satunnaiset erät 

Satunnaiset tuotot     _____ 
Satunnaiset kulut     _____ 
Osuus osakkuusyritysten 
voitosta (tappiosta))6, 12)     _____  _____ 

Tuloverot satunnaisista eristä13)        _____ 
Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen 
/Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja15)         _____ 
Tilinpäätössiirrot      

Poistoeron muutos     _____ 
Vapaaehtoisten varausten muutos   _____  _____ 

Tuloverot 
Tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien verot      _____  
Laskennalliset verot6), 14)     _____  _____ 

Muut välittömät verot        _____ 
Vähemmistöosuudet6)        _____ 
Tilikauden voitto (tappio)16)        _____ 
 
Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV, henkivakuutus-
yhtiön tuloslaskelmaan osat II ja IV ja lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työ-
eläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelman osat III ja IV. 
 
Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa harjoittavat yhtiöt käyttävät vahinkovakuutusyhtiön 
kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään. 
 
Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I-IV. Henkivakuu-
tusyhtiön tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö harjoittaa henkivakuutuksen ja 
sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkovakuutusluokkiin 1-2 kuuluvaa 
tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Tällöin vahinkovakuutuksen en-
sivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henkivakuutuksen ensivakuutus ja jäl-
leenvakuutus laskelmaan II. 
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_______ 
1) Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuu-
tus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos vakuutusteknisiä 
laskelmia on vain yksi. 
2) Vain jos henkivakuutusyhtiö harjoittaa merkittävässä määrin myös vahinkovakuutusta. 
3) Omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
4) Menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
5) Vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuutusteknisessä laskel-
massa. 
6) Konsernituloslaskelmassa. 
7) Vain jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
8) Vahinkovakuutuksessa. 
9) Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
10) Voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
11) Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan anta-
misen kannalta. 
12) Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoi-
hin/kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. 
13) Voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
14) Vakuutusyhtiön erillistilinpäätöksessä laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta 
noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
15) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimi-
kettä. 
16) Pakollinen aina, ylemmät voitto (tappio) –rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä. 
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                   Liite 2 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet     
    Perustamismenot      _____ 
    Kehittämismenot      _____ 
    Aineettomat oikeudet1)     _____ 
    Liikearvo       _____ 
    Konserniliikearvo2), 3)      _____ 
    Muut pitkävaikutteiset menot     _____ 
    Ennakkomaksut1)      _____  _____ 
Sijoitukset 
    Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Lainasaamiset saman konsernin 
yrityksiltä    _____ 
Lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

    Sijoitukset saman konsernin yrityksissä  
    ja omistusyhteysyrityksissä 

Osakkeet ja osuudet saman konsernin 
yrityksissä    _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset saman konsernin  
yrityksiltä    _____ 
Osakkeet ja osuudet osakkuus- 
yrityksissä 1), 2    _____ 
Osakkeet ja osuudet omistus- 
yhteysyrityksissä4)   _____ 
Osakkeet ja osuudet muissa omistus- 
yhteysyrityksissä2)   _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

   Muut sijoitukset 
Osakkeet ja osuudet   _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet  _____ 
Osuudet yhteissijoituksista  _____ 
Kiinnelainasaamiset   _____ 
Muut lainasaamiset   _____ 
Talletukset    _____ 
Muut sijoitukset    _____  _____ 

   Jälleenvakuutustalletesaamiset     _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena olevat sijoitukset       _____ 
Vastuuvajaus 
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   Pakollinen vastuuvajaus     _____ 
   Muu vastuuvajaus      _____  _____ 
Saamiset 
   Ensivakuutustoiminnasta 

Vakuutuksenottajilta1)   _____ 
Vakuutusedustajilta1)   _____  _____ 

     Jälleenvakuutustoiminnasta     _____ 
     Muut saamiset      _____ 
     Maksamattomat osakkeet/osuudet    _____  
     Laskennalliset verosaamiset5)     _____  _____ 
Muu omaisuus 
    Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto1)   _____ 

 Muut aineelliset hyödykkeet1)  _____ 
 Tavaravarastot1)    _____ 
 Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat1)  _____  _____ 
    Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
    Omat/emoyhtiön osakkeet/osuudet    _____  
    Muu omaisuus      _____  _____ 
Siirtosaamiset 

Korot ja vuokrat     _____ 
Vakuutusten aktivoidut  
hankintamenot      _____ 
Muut siirtosaamiset     _____  _____ 
 

Vastaavaa yhteensä        _____ 
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma  
    Osakepääoma tai pohjarahasto    _____ 
    Takuupääoma      _____ 
    Ylikurssirahasto      _____ 
    Arvonkorotusrahasto      _____ 
    Omien/emoyhtiön osakkeiden tai osuuksien rahasto  _____ 
    Vararahasto6)       _____  
    Muut rahastot 

   Yhtiöjärjestyksen mukaiset  
   rahastot    _____ 
   Muut rahastot    _____  _____ 

   Edellisten tilikausien voitto 
   (tappio)       _____   
   Tilikauden voitto (tappio)     _____  _____ 
Vähemmistöosuudet2)        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Poistoero      _____ 
Vapaaehtoiset varaukset     _____  _____ 

Pääomalainat         _____ 
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Konsernireservi2), 3)        _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka       

Vahinkovakuutuksen 
vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen  
vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
vakuutusmaksuvastuu7), 8)    _____ 
Vahinkovakuutuksen korvaus- 
vastuu7)     _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen korvausvastuu7) _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
korvausvastuu7), 8)     _____ 
Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7)   _____  

Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä7)   _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuu- 
velka  

  Vakuutustekninen vastuuvelka    _____ 
   Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Pakolliset varaukset 
Eläkevaraukset1)     _____ 
Verovaraukset1)      _____ 
Muut pakolliset varaukset1)    _____  _____ 

Jälleenvakuutustalletevelat       _____ 
Velat 

Ensivakuutustoiminnasta    _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta    _____ 
Joukkovelkakirjalainat     _____ 
Vaihtovelkakirjalainat     _____ 
Lainat rahoituslaitoksilta    _____ 
Eläkelainat      _____ 
Muut velat      _____  
Laskennalliset verovelat5)    _____  _____ 

Siirtovelat         _____ 
 
Vastattavaa yhteensä        _____ 
 
 
 
 
_______ 
1) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan 
antamisen kannalta. 
2) Vain konsernitaseessa. 
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3) Konserniliikearvo ja konsernireservi voidaan yhdistellä taseessa. 
4) Vakuutusyhtiön taseessa ja konsernitaseessa, mikäli osakkeita ja osuuksia ei konserni-
taseessa eritellä muista omistusyhteysyrityksistä. 
5) Konsernitaseessa. 
Vakuutusyhtiön erillistilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan erityistä 
varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään taseeseen (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). Kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä kirjan-
pitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja –saamiset, jos ne ovat olennai-
sia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
6) Osakeyhtiöissä. 
7) Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos 
tuloslaskelmaan sisältyy vain yksivakuutustekninen laskelma. 
8) Omalla vastuulla oleva eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
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                                Liite 3 
 
KONSERNITULOSLASKELMA 
 
I  Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma1) 

Korkotuotot         _____ 
Korkokulut         _____ 
Rahoituskate         _____ 
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista     _____ 
Palkkiotuotot         _____ 
Palkkiokulut         _____ 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot  

Arvopaperikaupan nettotuotot    _____ 
Valuuttatoiminnan nettotuotot    _____  _____ 

Liiketoiminnan muut tuotot       _____ 
Hallintokulut 

Henkilöstökulut 
Palkat ja palkkiot    _____ 
Henkilösivukulut 
 Eläkekulut  _____ 
 Muut henkilösivu- 
 kulut   _____  _____ 

Muut hallintokulut     _____  _____ 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja 
aineettomista hyödykkeistä       _____ 
Liiketoiminnan muut kulut       _____ 
Luotto- ja takaustappiot        _____ 
Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden 
arvonalentumiset        _____ 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten voitosta (tappiosta)2)     _____ 
Eliminointierät3)        _____ 
Liikevoitto(-tappio)        _____ 
 
II a Vakuutustekninen laskelma – Vahinkovakuutus1) 

Vakuutusmaksutuotot 
Vakuutusmaksutulo   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos  _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Muut vakuutustekniset tuotot4)       _____ 
Korvauskulut 

Maksetut korvaukset   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
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Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Yhteistakuuerän muutos        _____ 
Liikekulut5)         _____ 
Muut vakuutustekniset kulut4)       _____ 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta    _____ 
Tasoitusmäärän muutos        _____ 
Vakuutustekninen kate        _____ 
 
II b Vakuutustekninen laskelma – Henkivakuutus 1)  
Vakuutusmaksutulo 

Vakuutusmaksutulo     _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta      _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot4)       _____ 
Korvauskulut 

Maksetut korvaukset   _____   
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  
Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
Vakuutusmaksuvastuun muutos    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Liikekulut5)         _____ 
Muut vakuutustekniset kulut4)       _____ 
Vakuutustekninen tulos        _____ 
 
II c Vakuutustoiminnan muu laskelma1) 

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate     _____ 
Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos     _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot      _____ 
Sijoitusten arvonkorotus      _____ 
Sijoitustoiminnan kulut      _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu    _____  _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto- 
osuuden siirto         _____ 
Muut tuotot         _____ 
Muut kulut         _____ 
Osuus osakkuusyritysten voitosta  
(tappiosta)2)          _____ 
Eliminointierät3)        _____ 
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä      _____ 
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III Omistusyhteisön laskelma1), 6)  
 
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 
Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan 
liikevoitto (tappio)      _____ 
Vahinko- ja henkivakuutuksen voitto (tappio) 
ennen satunnaisia eriä       _____ 
Omistusyhteisön voitto (tappio) ennen  
satunnaisia eriä       _____  _____ 
Satunnaiset erät   

Satunnaiset tuotot     _____ 
Satunnaiset kulut     _____ 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten 
voitosta (tappiosta)2)/Osuus 
osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)2)   _____  _____ 

Tuloverot satunnaisista eristä8)       _____ 
Voitto (tappio) ennen veroja       _____ 
Tuloverot9) 

Tilikauden ja aikaisempien tili- 
kausien verot      _____ 
Laskennalliset verot     _____  _____ 

Muut välittömät verot        _____ 
Vähemmistöosuudet        _____ 
Tilikauden voitto (tappio)10)       _____ 
 
1)  Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I-III. Laskelman numeroa I- III ei esi-
tetä tuloslaskelmakaavassa.  
2)  Jos erän erityisluonne vaatii, se merkitään kuitenkin satunnaisiin tuottoihin/kuluihin tai vakuutustoiminnan osal-
ta vakuutustoiminnan muun laskelman (II c) sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin. 
3) Erittely eliminointieristä esitetään tuloslaskelman liitetietona. 
4) Omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
5) Menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
6) Laaditaan vakuutusyhtiön tuloslaskelmakaavan mukaisesti.  Konsernin emoyritys voi hakea poikkeuslupaa kon-
sernin tuloslaskelmakaavasta Vakuutusvalvontavirastolta. 
 7) Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan liikevoitto (-tappio) vastaa vahinko- ja henkivakuutustoiminnan sekä 
omistusyhteisön voittoa (tappiota) ennen satunnaisia eriä. 
8) Voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
9) Tieto tuloverojen jakautumisesta varsinaisesta toiminnasta ja satunnaisista eristä johtuviin veroihin esitetään lii-
tetietona, jollei tätä jakoa esitetä tuloslaskelmassa. 
10) Pakollinen aina, ylemmät voitto (tappio) –rivit voidaan jättää pois, jos väliin ei tule rivejä. 
 



3446 N:o 1263

  
  
   

 

 
                                Liite 4 
KONSERNITASE 
 
VASTAAVAA 
 
I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan varat1) 

Käteiset varat         _____ 
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset  

Valtion velkasitoumukset    _____ 
Muut       _____  _____ 

Saamiset luottolaitoksilta 
Vaadittaessa maksettavat    _____ 
Muut       _____  _____ 

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä      _____ 
Leasingkohteet         _____ 
Saamistodistukset 

Julkisyhteisöiltä      _____ 
Muilta       _____  _____ 

Osakkeet ja osuudet        _____ 
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä     _____ 
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa  
yrityksissä         _____ 
Aineettomat hyödykkeet 

Konserniliikearvo     _____ 
Muut pitkävaikutteiset menot    _____  _____ 

Aineelliset hyödykkeet 
Kiinteistöt sekä kiinteistöyhteisöjen 
osakkeet ja osuudet     _____ 
Muut aineelliset hyödykkeet    _____  _____ 

Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/ 
Kantarahastoantisaamiset       _____ 
Omat osakkeet ja osuudet       _____ 
Muut varat         _____ 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot      _____ 
Laskennalliset verosaamiset       _____ 
Eliminointierät2)        _____ 
Yhteensä         _____ 
 
II Vakuutustoiminnan varat1) 

Aineettomat hyödykkeet 
Perustamismenot     _____ 
Kehittämismenot     _____ 
Aineettomat oikeudet3)     _____ 
Liikearvo      _____ 



3447N:o 1263
  

  
   

 

Konserniliikearvo4)     _____ 
Muut pitkävaikutteiset menot    _____ 
Ennakkomaksut3)     _____  _____ 

Sijoitukset 
Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet   _____ 
Lainasaamiset saman 
konsernin yrityksiltä    _____ 
Lainasaamiset omistus- 
yhteysyrityksiltä    _____  _____ 

Sijoitukset saman konsernin 
yrityksissä ja omistusyhteys- 
yrityksissä 

Osakkeet ja osuudet saman 
konsernin yrityksissä  _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet 
ja lainasaamiset saman 
konsernin yrityksiltä  _____ 
Osakkeet ja osuudet osak- 
kuusyrityksissä3)  _____ 
Osakkeet ja osuudet  
omistusyhteysyrityksissä5) _____ 
Osakkeet ja osuudet muissa 
omistusyhteysyrityksissä3) _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä   _____  _____ 

Muut sijoitukset 
Osakkeet ja osuudet  _____ 
Rahoitusmarkkinavälineet _____ 
Osuudet yhteissijoituksista _____ 
Kiinnelainasaamiset  _____ 
Muut lainasaamiset  _____ 
Talletukset   _____ 
Muut sijoitukset   _____  _____ 

Jälleenvakuutustalletesaamiset    _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
olevat sijoitukset        _____ 
Saamiset 

Ensivakuutustoiminnasta 
Vakuutuksenottajilta3)  _____ 
Vakuutusedustajilta3)  _____  _____ 

Jälleenvakuutustoiminnasta    _____ 
Muut saamiset      _____ 
Maksamattomat osakkeet/osuudet   _____ 
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Laskennalliset verosaamiset    _____  _____ 
Muu omaisuus 

Aineelliset hyödykkeet 
Koneet ja kalusto3)  _____ 
Muut aineelliset hyödykkeet3) _____ 
Tavaravarastot3)   _____ 
Ennakkomaksut ja kesken- 
eräiset hankinnat3)  _____  _____ 

Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
Omat osakkeet/osuudet     _____ 
Muu omaisuus      _____  _____ 

Siirtosaamiset 
Korot ja vuokrat     _____ 
Vakuutusten aktivoidut hankinta- 
menot       _____ 
Muut siirtosaamiset     _____  _____ 

Eliminointierät2)        _____ 
Yhteensä         _____ 
III Omistusyhteisön varat1, 6)    
 
Vastaavaa yhteensä        _____ 
 
VASTATTAVAA 
I Oma pääoma 

Osakepääoma/pohjarahasto/ 
osuuspääoma/peruspääoma    _____ 
Takuupääoma/sijoitusosuus- 
pääoma /kantarahasto/lisäpääoma   _____ 
Ylikurssirahasto     _____ 
Arvonkorotusrahasto     _____ 
Omien osakkeiden/osuuksien 
rahasto       _____ 
Vararahasto7)      _____ 
Pääomalainat8)      _____ 
Muut rahastot  

Yhtiöjärjestyksen mukaiset 
rahastot    _____ 
Muut rahastot   _____  _____ 

 Edellisten tilikausien voitto 
 (tappio)       _____ 
 Tilikauden voitto (tappio)    _____  _____ 
II Vähemmistöosuudet1)       _____ 
III Pääomalainat1), 8)        _____ 
IV Konsernireservi1, 4)        _____ 
V Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan velat1) 
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Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille 
Keskuspankeille     _____ 
Luottolaitoksille 

Vaadittaessa maksettavat _____ 
Muut    _____  _____  _____ 

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
Talletukset 

Vaadittaessa maksettavat _____ 
Muut    _____  _____  _____ 

Muut velat        _____ 
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat 

Joukkovelkakirjalainat     _____ 
Muut       _____  _____ 

Muut velat         _____ 
Siirtovelat ja saadut ennakot       _____ 
Pakolliset varaukset 

Eläkevaraukset      _____ 
Verovaraukset      _____ 
Muut pakolliset varaukset    _____  _____ 

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla    _____ 
Laskennalliset verovelat        _____ 
Eliminointierät2)        _____ 
Yhteensä         _____ 
 
VI Vakuutustoiminnan velat1) 

Vakuutustekninen vastuuvelka 
Vahinkovakuutuksen vakuutus 
maksuvastuu9)    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen vakuutus- 
maksuvastuu9)    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Vahinkovakuutuksen korvausvastuu9) _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen korvausvastuu9) _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä9)   _____ 
Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä9)   _____  _____ 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
Vakuutustekninen vastuuvelka    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Pakolliset varaukset       
Eläkevaraukset3)     _____ 
Verovaraukset3)      _____ 
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Muut pakolliset varaukset3)    _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletevelat       _____ 
Velat 

Ensivakuutustoiminnasta    _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta    _____ 
Joukkovelkakirjalainat     _____ 
Vaihtovelkakirjalainat     _____ 
Lainat rahoituslaitoksilta    _____ 
Eläkelainat      _____ 
Muut velat      _____ 
Laskennalliset verovelat     _____  _____ 

Siirtovelat         _____ 
Eliminointierät2)        _____ 
Yhteensä         _____ 
 
VII Omistusyhteisön velat1, 6 ) 
 
Vastattavaa yhteensä        _____ 
 
Taseen ulkopuoliset sitoumukset10) 
1. Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 
 Takaukset ja pantit 
 Muut 
2. Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
 Arvopapereiden takaisinostositoumukset 
 Muut 
_______ 
1) Roomalaisia numeroita I-VII ei esitetä tasekaavassa. 
2) Erittely eliminointieristä esitetään taseen liitetietona 
3) Ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antami-
sen kannalta. 
4) Konserniliikearvo ja konsernireservi voidaan yhdistellä taseessa. 
5) Esitetään konsernitaseessa, mikäli osakkeita ja osuuksia osakkuusyrityksissä ei eritellä muista omis-
tusyhteysyrityksistä. 
6) Laaditaan vakuutusyhtiön tasekaavan mukaisesti. Konsernin emoyritys voi hakea poikkeuslupaa 
konsernitasekaavasta Vakuutusvalvontavirastolta.  
7) Vakuutusosakeyhtiöissä, luottolaitoksissa ja sijoituspalveluyrityksissä. 
8) Vakuutusyhtiöiden pääomalainat esitetään pääsarakkeessa omana eränään. Luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten luottolaitoslain 38 §:n 2 momentin tarkoittamat ja omistusyhteisön  pääomalainat 
esitetään oman pääoman eränä. 
9) Vahinkovakuutus-/henkivakuutustermin voi jättää pois, jos tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi vakuu-
tustekninen laskelma. 
10) Taseen ulkopuoliset sitoumukset koskevat luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen antamia si-
toumuksia. Tilinpäätöksen liitetietona annetaan vakuutusyhtiön osalta kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 
§:ssä säädetyt vakuudet ja vastuusitoumukset ja luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen osalta val-
tiovarainministeriön asetuksen 4 luvun 20 §:ssä tarkoitetut vakuudet ja vastuusitoumukset sekä johdan-
naissopimuksia koskevat liitetiedot. 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1264

alkuvuoden 2000 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien
aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983)
5 §:n, sellaisena kuin se on laissa (92/1995), nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tul-
vien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
annetussa laissa (284/1983) säädettyjen va-
hinkoja aiheuttaneiden tulvien poikkeukselli-
suuden toteamista, korvattavien vahinkojen ja
kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kus-
tannusten määristä korvattavia osuuksia al-
kuvuoden 2000 tulvista.

2 §

Poikkeukselliset tulvat

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen
ympäristökeskukselta pyytämän lausunnon
perusteella korvattaviksi hyväksytyt poikke-
ukselliset tulvat on lueteltu liitteessä 1.

3 §

Korvausprosentti

Kaikkien vahinkokohteiden osalta korva-

usosuus on 80 prosenttia todetuista vahin-
goista.

4 §

Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien va-
hinkojen perusteella maksettaviin korvauksiin
on käytettävissä enintään liitteessä 2 mainitut
kuntakohtaiset määrärahat.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä
tammikuuta 2001.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan

ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2000

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Ylitarkastaja Maila Lumperoinen
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                  Liite 1 
 
 
KORVATTAVAKSI HYVÄKSYTYT POIKKEUKSELLISET TULVAT 

 
Vesistö Ajankohta 
 
Vääräjoki kevät 2000 
Parkanonjärvi kevät 2000 
Rikkajoki kevät 2000 
Haapajärvi 26.4.-22.5 2000 
Päntäneenjoki  20-24.4.2000 
Savonjoki 20-21.4.2000 
Köyhäjoki 20-30.4.2000 
Antinoja kevät 2000 
Venetjoki 21-28.4.2000 
Haarajoki 19-25.4.2000 
Halsuanjärvi kevät 2000 
Penninkijoki 21-26.4.2000 
Pöntiönjoki 15-18.4.2000 
Kronoby å 18.4.-4.5.2000 
Pekkassjön kevät 2000 
Perhonjoki 20.4.-8.5.2000 
Ali-Korpilahdenoja 18-27.4.2000 
Lestijoki 18-28.4.2000 
Halsuanjoki 20-28.4.2000 
Lamujoki kevät 2000 
Pyhäjoki 13.4.-5.5.2000 
Kalajoki 17.-30.4.2000 
Vääräjoki 17.4.-11.5.2000 
Siiponjoki kevät 2000 
Talusoja 18-22.4.2000 
Kiiminkijoki 20.4.-4.5.2000 
Temmesjoki 22.4.2000 
Sanginjoki 26-30.4.2000 
Muhosjoki 22-26.4.2000 
Huopakinoja 22.4.2000 
Siikajoki 20-30.4.2000 
Tyrnävänjoki kevät 2000 
Leppioja kevät 2000 
Kivioja kevät 2000 
Lumioja kevät 2000 
Poika-Martimo kevät 2000 
Järvioja 22-28.4.2000 
Jukulaisoja 22-28.4.2000 
Piipsanjoki kevät 2000 
Utosjoki 25-27.4.2000 
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Naamanjoki 17.4.-5.5.2000 
Siltalanoja 20-28.4.2000 
Mertuanoja kevät 2000 
Malisjoki 19-22.4.2000 
Pidisjärvi 21-10.5.2000 
Karvosoja kevät 2000 
Sarjanoja kevät 2000 
Pelkosjärvi kevät 2000 
Liminkaoja 23-27.4.2000 
Yppärinjoki kevät 2000 
Tyybäkinoja kevät 2000 
Ivalojoki touko-kesäkuu 2000 
Kaamasjoki touko-kesäkuu 2000 
Vaskojoki 23.5-2.6.2000 
Naajoki kevät 2000 
Kettujoki kevät 2000 
Alajärvi-Eskottijoki 21.5.2000 
Katajajoki 20.5.2000 
Vastusjärvi 25.5.-4.6.2000 
Ounasjoki 22-27.5.2000 
Levisjärvi 22.-24.5.2000 
Tornionjoki    10.5.2000 
Simojoki huhti-toukokuu 2000 
Tenojoki 2.5.2000 
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                  Liite 2 

 
KUNTAKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 

 
Kunta Määräraha  (mk) 
 
Ikaalinen 30 360 
Parkano 26 480 
Iisalmi 3 136 
Kiuruvesi 1 400 
Kauhajoki 42 907 
Alajärvi 3 600 
Kaustinen 120 000 
Kannus 5 360 
Himanka 105 609 
Kruunupyy 8 850 
Kokkola 315 612 
Toholampi  145 714 
Perho 5 800 
Veteli 16 880 
Halsua 391 388 
Haapavesi 34 400 
Haukipudas 45 043 
Kalajoki 1 033 323 
Kiiminki 284 796 
Liminka 12 136 
Muhos 100 088 
Pattijoki 2 476 
Rantsila 21 568 
Reisjärvi 4 960 
Ruukki 11 968 
Tyrnävä 58 004 
Vihanti 1 054 
Yli-Ii  15 920 
Ylikiiminki 128 760 
Alavieska 55 588 
Merijärvi 135 141 
Oulainen  122 412 
Siikajoki 40 146 
Utajärvi  105 212 
Ylivieska  679 338 
Nivala  217 323 
Pyhäjoki 332 394 
Sievi 399 462 
Inari 811 470 
Kittilä 529 443 
Pello 12 800 
Simo 318 289 
Tornio 8 316 
Utsjoki 198 501 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1265

vuoden 2001 liikenneturvallisuusmaksusta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään liikennevakuutuslain
(279/1959) 18 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 361/1993:

1 §
Liikennevakuutuslain (279/1959) mukaista

vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden
on suoritettava Liikennevakuutuskeskukselle
vuonna 2001 liikennevakuutuslain 18 a §:ssä
tarkoitettu liikenneturvallisuusmaksu, joka on
yhteensä 32 072 000 markkaa. Vakuutusyh-
tiöiden osuudet liikenneturvallisuusmaksusta
määräytyvät niiden Suomessa vuonna 2001
saamien liikennevakuutuksen vakuutusmak-
sutulojen mukaisessa suhteessa.

2 §
Liikenneturvallisuusmaksusta tilitetään

26 000 000 markkaa Liikenneturvasta anne-
tussa asetuksessa (843/1987) tarkoitetulle
Liikenneturvalle ja 150 000 markkaa Ahve-
nanmaan maakuntahallinnolle liikenneturval-
lisuustyöhön. Jäljelle jäävä 5 922 000 mark-
kaa on tarkoitettu Liikennevakuutuskeskuk-
sen liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön.

3 §
Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava

1 §:ssä tarkoitetusta maksuosuudestaan Lii-
kennevakuutuskeskukselle neljännesvuosit-
tain ennakkoa, joka määrätään yhtiön luotet-
tavasti arvioiman vakuutusmaksutulon perus-
teella. Ensimmäinen ennakko on maksettava
viimeistään 15 päivänä tammikuuta, toinen
ennakko viimeistään 10 päivänä huhtikuuta,

kolmas ennakko viimeistään 10 päivänä hei-
näkuuta ja neljäs ennakko viimeistään 10
päivänä lokakuuta.
Ennakoiden ja vuoden 2001 tilinpäätöksen

mukaisten vakuutusmaksutulojen perusteella
lasketun lopullisen maksuosuuden erotus ote-
taan huomioon vuoden 2002 kolmannen
ennakon maksamisen yhteydessä.
Liikennevakuutuskeskus tilittää Liikenne-

turvalle ja Ahvenanmaan maakuntahallituk-
selle niiden osuudet liikenneturvallisuusmak-
suista kahden vuorokauden kuluessa kunkin 1
momentissa mainitun ennakon eräpäivästä.

4 §
Liikennevakuutuskeskuksen on toimitetta-

va sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys
vuoden 2001 liikenneturvallisuusmaksun ti-
lityksistä sekä Liikennevakuutuskeskuksen
liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön tar-
koitetun maksuosuuden käyttämisestä vii-
meistään 31 päivänä maaliskuuta 2002.
Ahvenanmaan maakuntahallituksen on toi-

mitettava sosiaali- ja terveysministeriölle sel-
vitys vuoden 2001 liikenneturvallisuusmak-
sun käyttämisestä viimeistään 31 päivänä
maaliskuuta 2002.

5 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2001.
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Tällä asetuksella kumotaan 29 päivänä
joulukuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös dnro 7/41/1999.

Tätä asetusta sovelletaan vuoden 2001
liikenneturvallisuusmaksun perimiseksi.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2000

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Ylimatemaatikko Hely Salomaa
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