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Valtioneuvoston asetus

N:o 1338

sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen
5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003

voimavaroista annetun asetuksen (798/2002) 5 §, seuraavasti:

5 §
Kunnan omarahoitusosuus on 1 544,45
euroa kunnan asukasta kohden.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Peruspalveluministeri Eva Biaudet

Hallitusneuvos Jouko Narikka
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1339

Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun
lain (1080/2002) 1 ja 4 §:n nojalla:

1 §

Tehtävät

Rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi
Lääkehoidon kehittämiskeskuksen tulee, sen
lisäksi mitä Lääkehoidon kehittämiskeskuk-
sesta annetun lain (1080/2002) 1 §:ssä sää-
detään:
1) arvioida, tiivistää ja välittää kliinistä
lääkehoitoa koskevaa tietoa;
2) edistää rationaalista lääkehoitoa asian-
tuntija-avun, tutkimuksen, koulutuksen ja
tietoteknisen tuen avulla;
3) toimia yhteistyössä terveydenhuollon
toimijoiden ja palveluyksiköiden tuottajien,
viranomaisten sekä rationaalista lääkehoitoa
edistävien tahojen kanssa;
4) huolehtia alan tiedotuksesta; sekä
5) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kan-
sainvälistä yhteistyötä.

2 §

Asian ratkaiseminen

Lääkehoidon kehittämiskeskukselle kuulu-
vat asiat ratkaisee johtaja tai muu virkamies,
jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä
tai taloussäännössä annettu. Asiat ratkaistaan

esittelystä, jollei työjärjestyksellä toisin mää-
rätä.
Johtaja voi yksittäistapauksessa ottaa rat-

kaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen
alaisensa virkamiehen ratkaistava.
Jos on epätietoisuutta siitä, kenen ratkais-

tavaksi asia kuuluu tai jos ratkaisijaksi mää-
rätty katsoo, että jokin hänen päätösvaltaansa
kuuluvan asian laatu sitä vaatii, kysymys asi-
an ratkaisemisesta on saatettava johtajan
päätettäväksi.

3 §

Sijaisuus

Johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan
toimii hänen määräämänsä virkamies. Johtaja
määrää myös muun henkilöstön sijaisuudet.

4 §

Kelpoisuusvaatimukset

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen johtajal-
la tulee olla oikeus harjoittaa erikoislääkärin
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, hy-
vä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä
käytännössä osoitettu johtamistaito.
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5 §

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Johtajan nimittää sosiaali- ja terveysminis-
teriö. Johtaja nimittää tai ottaa muun henki-
löstön.

6 §

Virkavapaus

Johtajalle myöntää enintään kuuden kuu-
kauden kestävän virkavapauden, johon hä-
nellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen
nojalla, johtajan sijainen. Muissa tapauksissa
virkavapauden myöntää johtajalle sosiaali- ja
terveysministeriö. Muulle henkilöstölle vir-
kavapauden tai vapautuksen työstä myöntää
Lääkehoidon kehittämiskeskus siten kuin työ-
järjestyksessä määrätään.

7 §

Työjärjestys

Tarkemmat määräykset Lääkehoidon ke-
hittämiskeskuksen organisaatiosta, yksiköi-
den ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta
sekä asioiden käsittelemisestä antaa johtaja
työjärjestyksessä.

8 §

Neuvottelukunta

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen neuvot-

telukunnan asettaa sosiaali- ja terveysminis-
teriö kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Neuvottelukunnassa ovat edustettuina so-

siaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö,
Lääkelaitos, Kansaneläkelaitos ja Suomen
Kuntaliitto. Lisäksi neuvottelukuntaan nimi-
tetään potilaiden, terveydenhuollon palvelu-
jen tuottajien sekä kehittämiskeskuksen toi-
minnan kannalta muiden keskeisten viran-
omaisten sekä tieteellisten ja ammatillisten
tahojen edustajat. Neuvottelukuntaan kuuluu
lisäksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksen
johtaja.
Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan li-

säksi enintään kaksitoista muuta jäsentä.
Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen vara-
jäsen Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministe-
riö.

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2003.
Lääkehoidon kehittämiskeskuksen perusta-

misen yhteydessä sosiaali- ja terveysministe-
riö perustaa tarvittavat virat.
Tällä asetuksella kumotaan lääkelaitoksesta

29 päivänä tammikuuta 1993 annetun ase-
tuksen (132/1993) 17 §.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Ylilääkäri Terhi Hermanson
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1340

vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979
annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979), 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdis-
tyslain (1250/1987) 10 luvun 5 c §:n 2 momentin ja 12 §:n 1 momentin sekä ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995) 40 a §:n 1 momentin
ja 40 b §:n 1 momentin nojalla,
sellaisina kuin vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 c §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti laissa
340/2000 sekä ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 a §:n 1 momentti ja 40 b §:n
1 momentti laissa 359/2002:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhti-
ön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan
vakuutusyhtiön edustuston (vakuutusyritys)
tilinpäätöksen sekä vakuutusyhtiön ja vakuu-
tusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laati-
misesta.
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,
vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja edus-
tuston tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta
(1339/1997). Mitä tässä asetuksessa sääde-
tään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä,
koskee myös vakuutusyhtiölain (1062/1979)
1 luvun 5 b §:ssä tarkoitetun vakuutusomis-
tusyhteisön konsernitilinpäätöstä. Tätä ase-
tusta ei kuitenkaan sovelleta rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun

lain (44/2002 ) 19 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun konsernitilinpäätökseen.

2 §

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen sovelta-
misesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2
luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 2 §: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 momentin 5 kohtaa sekä 2—5 momenttia,
6 §:n 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia,
9—11 §:ää, 5 luvun 1 ja 4 §:ää sekä 6 luvun
1 ja 2 §:ää ei sovelleta vakuutusyrityksen
tilinpäätöksen ja vakuutusyhtiön tai vakuu-
tusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laati-
miseen.
Kirjanpitoasetuksen 3 luvun 1 §:n 1 mo-

menttia, 2 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia ja 3 §:ää
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sekä 4 luvun 1 §:ää ei sovelleta vakuutusyh-
tiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpää-
töksen laatimiseen.
Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:ssä
säädetään toimitusjohtajasta ja hänen sijai-
sestaan, koskee kolmannen maan vakuutus-
yhtiön edustuston pääasiamiestä ja hänen
sijaistaan.

3 §

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön

konsernitilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistel-
lään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos
näiden tytäryritysten toimialan osuus on
vähemmän kuin kymmenesosa kaikista ra-
hoitus- ja vakuutusalan yrityksistä. Toimialan
osuus määräytyy rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymien valvonnasta annetun lain 6 §:n 2
momentin mukaisesti.

2 luku

Tuloslaskelma- ja tasekaavat

4 §

Tuloslaskelma

Vakuutusyrityksen tuloslaskelma ja vakuu-
tusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernin
tuloslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

5 §

Tase

Vakuutusyrityksen tase ja vakuutusyhtiön
tai vakuutusyhdistyksen konsernin tase laa-
ditaan liitteen 2 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

6 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Toimintakertomuksessa esitetään kirjanpi-

toasetuksen 2 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2
kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi selostus
riskienhallinnasta.
Edustuston toimintakertomuksessa esite-

tään ensimmäisessä momentissa lueteltujen
tietojen lisäksi:
1) sen yrityksen nimi ja kotipaikka, johon

edustusto kuuluu;
2) selostus edustuston tilikauden aikana

vakuutuskannan luovutuksen perusteella vas-
taanottamista varoista ja veloista tai luovut-
tamista varoista ja veloista;
3) selostus, mikäli yrityksestä, johon edus-

tusto kuuluu, on tullut emoyritys tai se on
ollut vastaanottavana yrityksenä suuruudel-
taan olennaisessa sulautumisessa, yritys on
vakuutuskannan luovutuksen perusteella vas-
taanottanut tai luovuttanut merkittävästi va-
roja ja velkoja tai yritys on jakautunut;
4) tieto yrityksen, johon edustusto kuuluu,

muista ulkomaisista sivuliikkeistä tai jos
yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on yli
kymmenen sivuliikettä, tieto siitä, mistä jäl-
jennös edellä mainitun yrityksen tilinpäätök-
sestä tai konsernitilinpäätöksestä, jossa esite-
tään tieto sivuliikkeistä, on saatavissa;
5) tieto edustuston hallussa olevista yri-

tyksen, johon edustusto kuuluu, sekä edellä
mainitun yrityksen emoyrityksen osakkeiden
kokonaismääristä, yhteenlasketuista nimel-
lisarvoista sekä suhteellisista osuuksista osa-
kepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteen-
lasketuista äänimääristä.
Jos edustusto on luovuttanut yrityksen,

johon edustusto kuuluu, tai sen emoyrityksen
osakkeita, siitä on mainittava toimintakerto-
muksessa ja ilmoitettava osakeyhtiölain (734/
1978) 11 luvun 9 a §:n 2 momentin mukaiset
tiedot pykälän 3 momentin ensimmäisen
virkkeen mukaisesti.

7 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

sijoitukset ja sijoitussidonnaisten vakuutusten
katteena olevat sijoitukset on arvostettu ta-
seessa;
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2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten
käyvät arvot on määritetty, ja asianmukaiset
perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;
3) selostus sijoitusomaisuudeksi katsotta-
vien sijoitusten arvonkorotuksia koskevista
arvonkorotusrahaston käyttörajoituksista;
4) selostus siirtojen perusteista, jos sijoi-
tusten tuottoja on siirretty tuloslaskelmassa
laskelmasta toiseen;
5) selostus laskentamenettelystä, jos va-
kuutusliikkeen valuuttakurssierot esitetään si-
joitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa;
6) vakuutusten hankintamenojen jaksotus-
periaatteet ja -menetelmät;
7) perustelut käytetyille menetelmille ja
olettamuksille korkokannasta, vahinkojen tu-
levasta selviämisajasta ja korvausvastuuta
vastaavien sijoitusten tuottojen tasosta, jos
vahinkovakuutusta harjoittava vakuutusyritys
on käyttänyt muiden kuin eläkemuotoisten
korvausten korvausvastuun laskemisessa kor-
koutusta;
8) selostus henkivakuutusta harjoittavan
vakuutusyrityksen vastuuvelan laskennassa
käytetystä laskuperustekorkokannasta;
9) yhteenveto tärkeimmistä oletuksista, jos
henkivakuutusta harjoittava vakuutusyritys
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, vakuutusyhdistyslain
(1250/1987) 10 luvun 12 §:n 4 momentissa ja
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain
(398/1995) 40 b §:n 4 momentissa tarkoite-
tuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto
poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuk-
sista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 6
momentissa, vakuutusyhdistyslain 10 luvun
12 §:n 6 momentissa ja ulkomaisista vakuu-
tusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 6 momen-
tissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat
sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutus-
valvontaviraston antamaan lupaan;
13) vakuutusyhtiön toimintapääomaan lu-
ettavista eristä annetun asetuksen (462/1995)
1 §:n 1 momentin 7, 9, 10 ja 11 kohdassa ja

vakuutusyhdistyksen toimintapääomaan luet-
tavista eristä annetun asetuksen (314/1999)
1 §:n 1 momentin 7 ja 9 kohdassa tarkoitetut
suostumukset ja poikkeusluvat edustuston
toimintapääomaan luettavista luvanvaraisista
eristä sekä tieto, että suostumus tai poikkeus
perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan
lupaan;
14) tunnuslukujen laskentakaavat.

8 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

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

kuutusmaksutulo eriteltyinä vakuutussopi-
musten tekopaikan mukaisesti kotimaasta,
ETA-valtioista ja muista valtioista saatuihin
sekä jälleenvakuutuksen vakuutusmaksutulo
eriteltynä vahinko- ja henkijälleenvakuutuk-
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,

5496 N:o 1340



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 siten että esitetään erikseen
ensivakuutuksen palkkiot, tulevan jälleenva-
kuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet sekä
muut vakuutusten hankintamenot kuten, va-
kuutusten aktivoitujen hankintamenojen muu-
tokset, vakuutusten hoitokulut, hallintokulut
ja menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja
voitto-osuudet;
11) erittely 4 §: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 momentin 1—6, 8 ja
11 kohdassa 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) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankin-
tamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain
(1336/1997) 5 luvun 11 §:n mukaisesti;

3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eritel-
tyinä arviointitilikausittain;
4) omassa käytössä olevien kiinteistösijoi-

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

momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituk-
sista, sijoituksista saman konsernin yrityksis-
sä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista
hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin
kuuluvasta käyttöomaisuudesta;
6) tieto joukkovelkakirjojen ja muiden

vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälinei-
den jäljellä olevan hankintamenon sisältämäs-
tä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi
jaksotetusta joukkovelkakirjan tai muun vas-
taavan raha- tai pääomamarkkinavälineen
nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;
7) taseen erän ″Muut lainasaamiset″ erittely

vakuuksien mukaan;
8) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaa-

misten erittely;
9) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdan-

naisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
10) taseen ’’sijoitukset’’ pääryhmän ryh-

män ″Muut sijoitukset″ ″Muut sijoitukset″
-erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olen-
nainen;
11) taseen pääryhmän ″Saamiset″ erittely
tase-erittäin saamisiin saman konsernin yri-
tyksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;
12) tase-eräkohtainen tieto vakuutusyhtiö-

lain 10 luvun 4 e §:n 2 momentissa ja
vakuutusyhdistyslain 10 luvun 5 d §:n 2
momentissa tarkoitettujen hyödykkeiden jäl-
leenhankintahintojen ja aktivoitujen hankin-
tamenojen erotuksesta, jos se on olennainen;
13) taseen pääryhmän ″Muu omaisuus″

″Muu omaisuus″ -erän erittely, jos erä on
suuruudeltaan olennainen;
14) taseen ″Vakuutusten aktivoidut han-
kintamenot″ -erän erittely vahinko-, henki- ja
eläkevakuutukseen;
15) edustuston hallussa olevista yrityksen,

johon edustusto kuuluu, ja sen emoyrityksen
osakkeista tai osuuksista osakelajeittain lu-
kumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja han-
kintameno;
16) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 16 kohdassa tarkoitettu

erittely saadaan jättää tekemättä, jos yhdis-
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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 lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) laskelma voitonjakokelpoisista varoista
vakuutusyhtiössä ja vakuutusyhdistyksessä;
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) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdan-
naisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
6) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastattavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 6 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) henkivakuutusta ja eläkevakuutusta har-
joittavan vakuutusyrityksen vakuutusmaksu-
vastuusta vähennetyt vakuutusten aktivoidut
hankintamenot (zillmerointi) eriteltyinä hen-
kivakuutuksen ja eläkevakuutuksen zillme-
rointiin;
2) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuu-
tusyrityksen vakuutusmaksuvastuusta (siirto-
vastuusta) vähennetyt vakuutusten aktivoidut
hankintamenot, jos niiden määrä on suuruu-
deltaan 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 sekä, ositettuun ja osit-
tamattomaan 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 vakuutusyrityk-

sen haltuun otettu vahingoittunut omaisuus,
luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista va-
kuutusyritykselle jääneet vastavakuudet tai
vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaa-
miset on vähennetty korvausvastuusta ja
niiden määrät ovat suuruudeltaan olennaiset,
niiden määrät;
3) vahinkovakuutusta harjoittavan vakuu-

tusyrityksen eläkemuotoisten korvausten vas-
tuuvelkaa laskettaessa käytetty korkokanta;
4) jos vahinkovakuutusta harjoittava va-

kuutusyritys on käyttänyt muiden kuin elä-
kemuotoisten korvausten korvausvastuun las-
kemisessa korkoutusta, vahinkoryhmät, joihin
korkoutusta on sovellettu, sekä korvausten
keskimääräiset selviämisajat ja käytetyt kor-
kokannat samoin kuin korvausvastuun ja
jälleenvakuuttajien osuuden osalta vastuun
bruttomäärä ennen korkoutusta, korkoutuksen
määrä ja vastuun nettomäärä;
5) lakisääteisessä eläkevakuutuksessa jäl-

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

11 §

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava
vakuutusyhtiö ilmoittaa toimintakertomuk-
sessaan tai tilinpäätöksen liitetietona seuraa-
vat tunnusluvut tilikaudelta ja neljältä lähinnä
edelliseltä tilikaudelta, tai jos vakuutusyhtiö
ei ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen
toiminta-ajalta:
1) liikevaihto;
2) vakuutusmaksutulo;

5498 N:o 1340



3) maksetut eläkkeet;
4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle
pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eri-
teltynä;
5) asiakashyvitykset;
6) liikekulut;
7) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;
8) toimintapääoma, toimintapääoma suh-
teessa vastuuvelkaan ja toimintapääoma suh-
teessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa
sekä taulukon että kuvan muodossa;
9) taseen vastuuvelka;
10) taseen vastuuvelka ja varojen arvos-
tuserot yhteensä;
11) TEL -palkkasumma;
12) TEL -vakuutuksenottajien lukumäärä;
13) TEL -vakuutettujen lukumäärä;
14) YEL -työtulosumma;
15) eläkkeensaajien lukumäärä.
Lisäksi lakisääteistä eläkevakuutusta har-
joittavan vakuutusyhtiön on esitettävä tulos-
analyysi, josta käy ilmi tuloksen muodostu-
minen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 1
momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoite-
taan.

12 §

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. Vakuutusyrityksen myöntämiin vakuu-
tuksiin perustuvaa vastuuta ei käsitellä vas-
tuusitoumuksena.
Vastuusitoumuksista ja vastuista on lisäksi
esitettävä tiedot johdannaissopimuksista joh-
tuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten
pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdan-
naissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimus-
lajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuk-
siin.

13 §

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
on yli puoli prosenttia vakuutusyrityksen
taseen ’’sijoitukset’’ pääryhmän ryhmän
″Muut sijoitukset″ ″Osakkeet ja osuudet″
-erän käyvästä arvosta; vastaava erittely an-
netaan myös taseen ″Sijoitussidonnaisten va-
kuutusten katteena olevat sijoitukset″ pääryh-
mästä;
3) yrityksestä, jossa vakuutusyrityksellä 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
vakuutusyrityksen lukuun omissa nimissään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voi-

daan jättää esittämättä, jos:
1) vakuutusyritykselle tai omistuksen koh-

teena olevalle yritykselle aiheutuisi merkittä-
vää haittaa tiedon esittämisestä ja poikkea-
misen 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, yhdistyksen tai sen
yrityksen, johon edustusto kuuluu, tai sen
emoyrityksen konsernitilinpäätökseen; tai
2) vakuutusyhtiöllä, yhdistyksellä tai sillä

yrityksellä, johon edustusto kuuluu, on vä-
hemmän kuin puolet yrityksen osakkeista tai
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osuuksista, eikä yritys ole velvollinen ilmoit-
tamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

14 §

Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahin-
ko- ja henkivakuutusyrityksen toimintapää-
omaan luetut erät ja toimintapääoman vähim-
mäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkeva-
kuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan
luetut erät ja toimintapääoman vähimmäis-
määrä.
Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyri-
tyksen tasoitusmäärä suhteessa täyteen mää-
räänsä, vahinkovakuutusyrityksen vastuun-
kantokyky ja vahinko- ja henkivakuutusyri-
tyksen vakavaraisuuspääoma prosentteina va-
kuutusteknisestä vastuuvelasta. Työeläkeva-
kuutusyhtiöstä esitetään vakavaraisuusaste,
vakavaraisuusraja sekä tavoitevyöhykkeen
alaraja ja tavoitevyöhykkeen yläraja.

15 §

Matka-apuvakuutus

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään ne
voimavarat, jotka vakuutusyrityksellä on käy-
tettävissään matka-apuvakuutustoimintaan.

16 §

Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä
koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa
säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen
verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuulu-
van vakuutusyhtiön tai edustuston tuloslas-
kelman 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.
Jos vakuutusyrityksen, johon edustusto

kuuluu, konsernitilinpäätös on jätetty laati-
matta, edustuston tilinpäätöksen liitetietona
on mainittava tästä sekä ilmoitettava sen
yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan
konsernitilinpäätökseen edustuston tilinpää-
tös yhdistellään.

4 luku

Konsernitilinpäätös

17 §

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
kaavat

Konsernituloslaskelma laaditaan noudatta-
en, mitä 4 §:ssä säädetään, ja konsernitase
noudattaen, mitä 5 §:ssä säädetään. Lisäksi
noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpito-
asetuksen 1 luvun 8 ja 9 §:ssä, 10 §:n 1 ja 2
momentissa sekä 11 §:n 3 momentin ensim-
mäisessä virkkeessä säädetään.

18 §
Toisen toimialan yrityksen tilinpäätöksen

yhdisteleminen vakuutusyhtiön tai vakuutus-
yhdistyksen konsernitilinpäätökseen

Vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen
tuloslaskelma- ja tasekaavoihin sisällytetään
soveltuvin osin sellaiset toisen toimialan
yrityksen tuloslaskelma- ja tase-erät, jotka
ovat tarpeen tilikauden tuloksen muodostu-
miseen vaikuttaneiden tekijöiden tai tase-
erien selventämiseksi.

19 §

Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen
merkitseminen konsernitaseeseen

Kirjanpitolain 6 luvun 11 §:ssä tarkoitetus-
ta tuloverojen oikaisemisesta ja täydentämi-
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sestä johtuva laskennallinen verosaaminen
esitetään konsernitaseessa omana eränään
saamisten ryhmässä ja laskennallinen vero-
velka velkojen ryhmässä, jollei niitä merkitä
yhdeksi eräksi konserniyritysten omiin tasei-
siin sisältyvien kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä
tarkoitettujen laskennallisten verovelkojen tai
verosaamisten kanssa.
Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirto-
jen kertymästä esitetään omana eränään vel-
kojen ryhmässä, jollei sitä merkitä yhdeksi
eräksi 1 momentissa tarkoitettujen verovel-
kojen kanssa.

20 §

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, 8 ja 11 kohdassa,
5 §:n 1 momentin 1—4 ja 6 kohdassa, 6 §:n
1 momentissa, 7 §:ssä ja 8 §:n 1—4 momen-
tissa sekä tämän asetuksen 8 luvun, 6—13, 15
ja 16 §: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 valtiovarainminis-
teriön asetus, 18 §:n 1 momentissa ja 30 §:ssä
tarkoitetut tiedot konsernista; 18 §:n 1 mo-
mentin osalta tiedot ilmoitetaan kuitenkin
siten täydennettynä, että tunnuslukuna ilmoi-
tetaan myös luottolaitostoiminnasta annetun
lain (1607/1993) 79 a §:ssä tarkoitettu kon-
solidoitu vakavaraisuussuhde.

21 §

Laatimista koskevat liitetiedot

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4
luvun 2 §:ssä säädetään konsernitilinpäätök-
sen laatimista koskevista liitetiedoista, liite-
tiedoissa on selostettava, miten tytär- ja
osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin

tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konser-
nitilinpäätöksessä.
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.

22 §

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot

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

joituspalveluyritys, on sen lisäksi, mitä 1
momentissa säädetään, esitettävä valtiova-
rainministeriön asetuksen 7 luvun 32 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitetut tiedot.

23 §

Muut liitetiedot

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa sääde-
tään, konsernituloslaskelman ja -taseen liite-
tietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun
4 §:n 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-

joituspalveluyritys, esitetään lisäksi valtiova-
rainministeriön asetuksen 33 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot sekä erittelyt konser-
nituloslaskelman ja konsernitaseen eliminoin-
tieristä.

24 §

Poikkeukset konsernin liitetietojen
esittämisestä

Jos konserniin kuuluu luottolaitos tai si-
joituspalveluyritys, saadaan 22 §: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-
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rä ja niiden taseiden loppusummien yhteen-
laskettu määrä eriteltyinä asunto- ja kiinteis-
töyhteisöihin ja muihin tytäryrityksiin.

5 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

25 §

Tase-erittelyt

Tase-erittelyinä luetteloidaan yksityiskoh-
taisesti ryhmittäin taseeseen tilikauden päät-
tyessä merkityt ″Vastaavaa″ -puolen erät sekä
pääomalainat, vakuutustekninen vastuuvelka,
pakolliset varaukset, jälleenvakuutustallete-
velat, velat ja siirtovelat. Aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden tase-erittelyt saa-
daan vaihtoehtoisesti laatia siten, että ne
sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähennykset
tilikauden aikana.

26 §

Varmentaminen

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on
päivättävä, ja laatijoiden on ne allekirjoitet-
tava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu
erittely varmennetaan laatijan ja merkinnän
tekohetken ilmaisevalla tunnuksella.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

27 §

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan
merkitä taseeseen:
1) vakuutusyhtiössä ja edustustossa vakuu-
tusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1 momentin ja
vakuutusyhdistyksessä vakuutusyhdistyslain
10 luvun 5 c §:n 1 momentin mukaiseen
alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään
niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka
saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan
ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkki-

navälineen nimellisarvon ja hankintamenon
erotus korkotuotoiksi tai niiden vähennyksek-
si joukkovelkakirjalainan taikka raha- tai
pääomamarkkinavälineen juoksuaikana, jol-
loin vastaerä merkitään joukkovelkakirjalai-
nan taikka raha- tai pääomamarkkinavälineen
hankintamenon lisäykseksi tai vähennyksek-
si; tai
2) edellä 1 kohdassa määriteltyyn niin

sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota
alennetaan vain muilla kuin yleisen korkota-
son vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla;
jos tehty arvonalentuminen osoittautuu ai-
heettomaksi viimeistään tilikauden päättyes-
sä, se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.
Arvostustavan valinta tehdään tase-eräkoh-

taisesti, ja valittua arvostustapaa noudatetaan
jatkuvasti.

7 luku

Voimaantulo

28 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2002.
Tällä asetuksella kumotaan vakuutusyhtiön

tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 21
päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (1263/2000), va-
kuutusyhdistyksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä 20 päivänä joulukuuta 2000
annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus
(1203/2000) ja kolmannen maan vakuutus-
yhtiön edustuston tilinpäätöksestä 21 päivänä
joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus (1236/2000) niihin myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-

ran vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja
kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston
tilinpäätökseen sekä vakuutusyhtiön ja va-
kuutusyhdistyksen konsernin tilinpäätökseen
siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tam-
mikuuta 2002 tai sen jälkeen.
Tämän asetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja tie-

toja ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä
tammikuuta 2002 alkaneilta tilikausilta. Mai-
nitussa pykälässä tarkoitettujen tietojen il-
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moittaminen lähinnä neljältä edelliseltä tili-
kaudelta on tehtävä ensimmäisen kerran 1
päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen
alkavalta tilikaudelta tehtävän tilinpäätöksen
yhteydessä. Tilikaudelta 2003 laadittavassa
tilinpäätöksessä on ilmoitettava myös
11 §:ssä tarkoitetut tiedot tilikaudelta 2002,
tilikaudelta 2004 laadittavassa tilinpäätökses-

sä on ilmoitettava vastaavat tiedot tilikausilta
2002 ja 2003, ja tilikaudelta 2005 laaditta-
vassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava vastaa-
vat tiedot tilikausilta 2002—2004. Tunnus-
lukua, joka koskee sijoitustoiminnan tuottoa
sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin eritel-
tynä, ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä
tammikuuta 2003 alkaneilta tilikausilta.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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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)         _____ 
Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
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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 
Konserniliikearvon poisto6), 9), 10), 11)   _____  
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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, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoitta-
van edustuston tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV, henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta 
harjoittavan edustuston tuloslaskelmaan osat II ja IV ja lakisääteistä eläkevakuutusta harjoitta-
van yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelman osat III ja IV. 
 
Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa harjoittavat yhtiöt ja edustustot käyttävät vahinkova-
kuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään. 
 
Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I-IV. Henkivakuu-
tusyhtiön tai edustuston tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai edustusto har-
joittaa henkivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkova-
kuutusluokkiin 1-2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Täl-
löin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henkiva-
kuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus 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) Osuus merkitään vain, jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava edustusto 
harjoittaa merkittävässä määrin myös vahinkovakuutusta. 
3) Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähen-
nettynä. 
4) Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty 
nettomäärä. 
5) Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuu-
tusteknisessä laskelmassa. 
6) Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7) Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
8) Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
9) Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
10) Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
11) Ei tarvitse eritellä, mikäli erä ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan an-
tamisen kannalta. 
12) Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoi-
hin/kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. 
13) Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
14) Laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä tilinpäätöksessä 
omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
15) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimi-
kettä. 
16) Merkintä on pakollinen aina; ylemmät voitto (tappio) –rivit voi jättää pois, jos väliin ei tu-
le 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    _____ 
Samaan konserniin kuuluvien yritysten 
liikkeelle laskemat rahoitusmarkkinavälineet  
ja lainasaamiset saman konsernin  
yrityksiltä    _____ 
Osakkeet ja osuudet osakkuus- 
yrityksissä 1), 2    _____ 
Osakkeet ja osuudet omistus- 
yhteysyrityksissä4)   _____ 
Osakkeet ja osuudet muissa omistus- 
yhteysyrityksissä2)   _____ 
Omistusyhteysyritysten liikkeelle laskemat  
rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

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

   Jälleenvakuutustalletesaamiset     _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten 



 N:o 1340 
  
   

 

5509

katteena olevat sijoitukset       _____ 
Vastuuvajaus 9) 
   Pakollinen vastuuvajaus     _____ 
   Muu vastuuvajaus      _____  _____ 
Saamiset 
   Ensivakuutustoiminnasta 

Vakuutuksenottajilta1)   _____ 
Vakuutusedustajilta1)   _____  _____ 

     Jälleenvakuutustoiminnasta     _____ 
     Muut saamiset      _____ 
     Maksamattomat osakkeet/osuudet/ 
     takuupääoma/pohjarahasto     _____  
     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/Peruspääoma10) 

    Vakuus10)       _____ 

    Muu peruspääoma10)      _____ 
    Osakepääoma / Pohjarahasto 10)    _____ 
    Takuupääoma      _____ 
    Ylikurssirahasto      _____ 
    Arvonkorotusrahasto      _____ 
    Omien/emoyhtiön osakkeiden tai osuuksien rahasto  _____ 
    Vararahasto6)       _____  
    Muut rahastot 

   Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset  
   rahastot    _____ 
   Muut rahastot    _____  _____ 
   Keskushallinnon tili10)     _____ 

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



 N:o 1340 
  
   

 

5510

Tilinpäätössiirtojen kertymä 
Poistoero      _____ 
Vapaaehtoiset varaukset     _____  _____ 

Pääomalainat         _____ 
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        _____ 
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_______ 
1) Erää ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän 
kuvan antamisen kannalta. 
2) Erä esitetään vain konsernitaseessa. 
3) Konserniliikearvo ja konsernireservi voidaan yhdistellä taseessa. 
4) Erä esitetään vakuutusyhtiön  ja yhdistyksen taseessa ja konsernitaseessa, mikäli osakkeita 
ja osuuksia ei konsernitaseessa eritellä muista omistusyhteysyrityksistä. 
5) Erä esitetään konsernitaseessa. 
Erillistilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan erityistä varovaisuutta nou-
dattaen merkitä omana eränään taseeseen (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). Kirjanpitoasetuksen 2 
luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä kirjanpitolain 5 luvun 18 
§:ssä tarkoitetut laskennalliset verovelat ja –saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole 
merkitty taseeseen. 
6) Kohtaa sovelletaan osakeyhtiöissä. 
7) Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos 
tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi vakuutustekninen laskelma. 
8) Erällä tarkoitetaan omalla vastuulla olevaa eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettyä 
osuutta. 
9) Erä koskee lakisääteistä eläkevakuutusta 
10) Erä merkitään edustuston osalta 
 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1341

eräiden erityiseläkelaitosten tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä helmikuuta 1962
annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 11 j §:n, 26
päivänä heinäkuuta 1969 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain (662/1985) 9 j §:n, 14 päivänä heinäkuuta annetun maatalousyrittäjien eläkelain
(467/1969) 17 g §:n ja 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956)
54 a §:n nojalla,
sellaisina kuin ne ovat, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 11 j § laissa
(482/2002), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 j § laissa
(483/2002), maatalousyrittäjien eläkelain 17 g § laissa (484/2002) ja merimieseläkelain
54 a § laissa 485/2002:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan työeläkekas-
san, esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden eri-
tyisryhmien eläkekassan, maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen ja merimieseläkekassan (eri-
tyiseläkelaitos) harjoittaman vakuutustoimin-
nan erityisluonteesta johtuvat säännökset mai-
nittujen erityiseläkelaitosten ja niiden kon-
sernien tuloslaskelman ja taseen kaavasta
sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista,
tase-erittelyistä sekä toimintakertomuksessa
ilmoitettavista tiedoista.
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,
erityiseläkelaitoksen tilinpäätöksen ja konser-
nitilinpäätöksen laatimisessa sovelletaan va-
kuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konserni-
tilinpäätöksestä annettavaa sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetusta (1340/2002) (ministe-
riön asetus).

2 §

Tuloslaskelmaa koskevat poikkeukset

Erityiseläkelaitoksen tuloslaskelmassa
noudatetaan sen lakisääteisen eläketurvan
toimeenpanoa koskevan toiminnan osalta la-
kisääteistä eläkevakuutusta koskevaa vakuu-
tusteknistä laskelmaa ja muuta kuin vakuu-
tusteknistä laskelmaa seuraavin poikkeuksin:
1) Merimieseläkekassa esittää erikseen val-

tion osuuden maksetuista korvauksista tulos-
laskelmassa pääryhmässä ’’Korvauskulut’’;
2) Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää

vakuutusmaksutulon ja lakisääteiset rahoitus-
osuudet eriteltynä vakuutusmaksutuloon sekä
valtion ja kansaneläkelaitoksen osuuteen;
3) työeläkekassan, Esiintyvien taiteilijoi-

den ja eräiden erityisryhmien eläkekassan ja
Merimieseläkekassan vastuuvelan muutosta
ei eritellä vakuutusmaksuvastuun ja korvaus-
vastuun muutokseen; ja
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4 ) eläkelaitoksen vastuuvelan muutos esi-
tetään korvauskulujen jälkeen erillisenä erä-
nä.

3 §

Taseen vastattavaa koskevat poikkeukset

Erityiseläkelaitoksen vastuuvelkana esite-
tään lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 §:n 3
momentissa tarkoitettu vastuuvelka, taiteili-
joiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien
työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 3
momentissa tarkoitettu vastuuvelka, maatalo-
usyrittäjien eläkelain (467/1969) 10 §:n 4
momentissa tarkoitettu vastuuvelka tai meri-
mieseläkelain (72/1956) 3 §:n 3 momentissa
tarkoitettu vastuuvelka.
Työeläkekassa, Esiintyvien taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmien eläkekassa ja Meri-
mieseläkekassa ei erittele vastuuvelkaa va-
kuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuu-
seen.

4 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää esittämättä mi-
nisteriön asetuksen 7 §:n 3—12 kohdan mu-
kaiset liitetiedot. Maatalousyrittäjien eläke-
laitos saa lisäksi jättää esittämättä ministeriön
asetuksen 7 §:n 13 kohdan mukaiset liitetie-
dot.
Liitetietoina tulee esittää:
1) selvitys vastuuvelan laskentaperiaatteis-
ta;
2) selvitys lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-
vien työntekijäin eläkelain 11 j §:n 6 mo-
mentissa taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työntekijäin eläkelain 9 j §:n
6 momentissa maatalousyrittäjien eläkelain
17 g §:n 6 momentissa tai merimieseläkelain
54 a §:n 6 momentissa tarkoitetuista määrä-
aikaisista poikkeusluvista, niiden vaikutuk-
sista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan.

5 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta
tuloslaskelman liitetietoina ministeriön ase-
tuksen 8 §:n 1 momentin 1, 3—6 ja 10 kohdan
mukaiset tiedot. Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos antaa kuitenkin harjoittamansa vahinko-
vakuutuksen osalta soveltuvin osin ministe-
riön asetuksen 8 §:n 1 momentin 3 kohdan
mukaiset tiedot.
Lisäksi työeläkekassan, Esiintyvien taitei-

lijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan
ja Merimieseläkekassan tulee esittää liitetie-
tona:
1) vakuutusmaksutulo eriteltynä työnanta-

jan ja työntekijän osuuteen;
2) vakuutusmaksutulo ja maksetut korva-

ukset eriteltyinä vakuutuslajeittain;
3) liikekulut eriteltyinä vakuutusten han-

kintamenoihin, vakuutusten hoitokuluihin ja
hallintokuluihin.
Maatalousyrittäjien eläkelaitos esittää 2

momentin 2 ja 3 kohdassa mainitut liitetiedot.

6 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta
taseen vastaavia koskevina liitetietoina mi-
nisteriön asetuksen 9 § 1 momentin 14
kohdan mukaiset tiedot.

7 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Erityiseläkelaitos saa jättää ilmoittamatta
taseen vastattavia koskevina liitetietoina mi-
nisteriön asetuksen 10 § 1 momentin 1 ja 3
kohdan mukaiset tiedot sekä 3 ja 4 momen-
tissa tarkoitetut tiedot.

8 §

Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa jättää
ilmoittamatta ministeriön asetuksen 14 §:ssä
tarkoitetut tiedot.
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9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2002.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran erityiseläkelaitoksen kirjanpitoon siltä

tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta
2002.
Tällä asetuksella kumotaan Merimieselä-

kekassan tilinpäätöksestä 21 päivänä joulu-
kuuta 2000 annettu sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetus (1241/2000).

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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