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N:o 1414

Valtioneuvoston asetus
viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
muutetaan viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen
myöntämisperusteista 30 päivä joulukuuta 2003 annetun asetuksen (1382/2003) 5 § seuraavasti:
5§
Lääninhallitukset maksavat avustuksen yhtenä eränä sen jälkeen, kun päätelaite on
hankittu ja loppuselvitys lähetetty lääninhallitukselle. Avustus on käytettävä vuoden 2005
aikana.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Päivi Salo
210—2004
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1340/2002) 24 § sekä
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §, 3 luvun otsikko, 6 §, 7 §:n 1 momentin
johdantokappale sekä 11 ja 12 kohta, 9, 11 ja 14 §, 16 §:n 1 momentti, 20, 21, 22 ja 23 § ja
liitteet 1 ja 2 sekä
lisätään asetukseen uusi 6 a §, 7 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta, uusi 13 a §, uusi 5 a
luku ja uusi 26 a §, seuraavasti:
1§

2§

Soveltamisala

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen
soveltamisesta

Tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen
maan vakuutusyhtiön edustuston (vakuutusyritys) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen
konsernitilinpäätöksen laatimisesta.
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,
vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja edustuston tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
konsernitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan kirjanpitoasetusta (1339/1997). Mitä tässä asetuksessa säädetään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 5 b §:ssä
tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä ja emoyrityksen toimintakertomuksessa konsernista annettavia tietoja.
Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta rahoitusja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 28 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun konsernitilinpäätökseen eikä
sellaiseen konsernitilinpäätökseen, joka laaditaan vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n 8
momentin perusteella.

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 momenttia
sekä 3 momentin toista virkettä, 2 luvun
1 §:ää, 2 §:n 2—4 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, 5a lukua sekä 6 luvun 1 ja 2 §:ää ei
sovelleta vakuutusyrityksen tilinpäätöksen ja
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön
konsernitilinpäätökseen
Tytäryrityksenä olevan luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen tilinpäätös yhdistel-
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lään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen
tämän asetuksen säännöksiä noudattaen, jos
näiden tytäryritysten toimialan osuus ei ylitä
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 4 §:n mukaisia kynnysarvoja ja jos vakuutusyhtiölain 10 luvun 11 §:n
8 momentista ei muuta johdu.
3 luku
Toimintakertomus, rahoituslaskelma ja
liitetiedot
6§
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot
Toimintakertomuksessa esitetään vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c §:n 3 momentissa
tarkoitettujen seikkojen ohella:
1) selostus, joka antaa oikean kuvan
vakuutusyrityksen liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä vakuutusyrityksen
taloudellisesta asemasta, mukaan luettuna
kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä;
2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;
3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä; sekä
4) jos vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys
on tilikauden aikana vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastanottanut varoja tai
velkoja tai luovuttanut varoja tai velkoja tai
vastuun siirtämisen perusteella vastaanottanut
varoja tai velkoja, siitä on annettava toimintakertomuksessa selostus.
5) selostus, vakuutusyrityksen harjoittamasta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3a §:n
mukaisesta liitännäistoiminnasta.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava
analyysi vakuutusyrityksen liiketoiminnan
kehittymisestä ja tuloksesta sekä vakuutusyrityksen taloudellisesta asemasta ja sen on
vastattava vakuutusyrityksen laajuutta ja rakennetta. Arvion tulee sisältää keskeisimmät
tunnusluvut vakuutusyrityksen liiketoiminnan
sekä taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi.
Toimintakertomuksessa esitettävään analyysiin on tarvittaessa sisällytettävä tietoa ja
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lisäselvityksiä tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista.
Edustuston toimintakertomuksessa esitetään 1 momentin 1—3 kohdassa ja 2—3
momentissa lueteltujen tietojen lisäksi:
1) sen yrityksen nimi ja kotipaikka, johon
edustusto kuuluu;
2) selostus edustuston tilikauden aikana
vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottamista varoista ja veloista tai luovuttamista varoista ja veloista;
3) selostus, mikäli yrityksestä, johon edustusto kuuluu, on tullut emoyritys tai se on
ollut vastaanottavana yrityksenä suuruudeltaan olennaisessa sulautumisessa, yritys on
vakuutuskannan luovutuksen perusteella vastaanottanut tai luovuttanut merkittävästi varoja 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 jäljennös edellä mainitun yrityksen tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä, jossa esitetään tieto sivuliikkeistä, on saatavissa;
5) tieto edustuston hallussa olevista yrityksen, johon edustusto kuuluu, sekä edellä
mainitun yrityksen emoyrityksen osakkeiden
kokonaismääristä, yhteenlasketuista nimellisarvoista sekä suhteellisista osuuksista osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketuista äänimääristä.
Jos edustusto on luovuttanut yrityksen,
johon edustusto kuuluu, tai sen emoyrityksen
osakkeita, siitä on mainittava toimintakertomuksessa ja ilmoitettava osakeyhtiölain (734/
1978) 11 luvun 9 a §:n 2 momentin mukaiset
tiedot pykälän 3 momentin ensimmäisen
virkkeen mukaisesti.
6 a §
Rahoituslaskelma
Vakuutusyhtiölain 10 luvun 1 c §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetusta rahoituslaskelmasta on ilmettävä:
1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa,
missä määrin vakuutusyritys on pystynyt
tilikauden aikana liiketoimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pää-
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oman sijoittajille, uusien investointien tekemiseen, ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;
2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat
sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on
toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi; sekä
3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat
oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.
7§
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa
lueteltujen liitetietojen lisäksi:
— — — — — — — — — — — — —
2 a) jos sijoitus on arvostettu taseessa
vakuutusyhtiölain 10 luvun 4 c §:n 1—4
momentin nojalla käypää arvoaan korkeampaan arvoon, esitetään kirjanpitoarvo ja käypä
arvo joko sijoituskohdekohtaisesti tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä
ja perustelut sille, ettei arvonalennusta ole
tehty ja perusteltu näyttö siitä, että käypä arvo
myöhemmin jälleen saavutetaan;
— — — — — — — — — — — — —
11) selostus vakuutusyhtiölain 10 luvun
14 §:n 5 momentissa, vakuutusyhdistyslain
(1250/1987) 10 luvun 12 §:n 5 momentissa ja
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain
(398/1995) 40 b §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto
poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
12) vakuutusyhtiölain 10 luvun 14 §:n 7
momentissa, vakuutusyhdistyslain 10 luvun
12 §:n 7 momentissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 7 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat
sekä tieto, että poikkeus perustuu Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
— — — — — — — — — — — — —
9§
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 3—6, 8—9
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 kiinteistöosakkeisiin; sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevista sijoituksista alkuperäinen hankintameno ja käypä arvo;
2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain
(1336/1997) 5 luvun 11 §:n mukaisesti;
3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eriteltyinä arviointitilikausittain;
4) omassa käytössä olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva hankintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;
5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2
momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituksista, sijoituksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä, aineettomista
hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödykkeisiin
kuuluvasta käyttöomaisuudesta;
6) tieto joukkovelkakirjojen ja muiden
vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä olevan hankintamenon sisältämästä korkotuotoiksi tai niiden vähennyksiksi
jaksotetusta joukkovelkakirjan tai muun vastaavan raha- tai pääomamarkkinavälineen
nimellisarvon ja hankintamenon erotuksesta;
7) taseen erän ’’Muut lainasaamiset’’ erittely vakuuksien mukaan;
8) työeläkevakuutusyhtiön eläkelainasaamisten erittely;
9) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdannaisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
10) taseen ’’sijoitukset’’ pääryhmän ryhmän ’’Muut sijoitukset’’ ’’Muut sijoitukset’’
-erän erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;
11) taseen pääryhmän ’’Saamiset’’ erittely
tase-erittäin saamisiin saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä;
12) taseen pääryhmän ’’Muu omaisuus’’
’’Muu omaisuus’’ -erän erittely, jos erä on
suuruudeltaan olennainen;
13) taseen ’’Vakuutusten aktivoidut hankintamenot’’ -erän erittely vahinko-, henki-,
ja eläkevakuutukseen;
14) edustuston hallussa olevista yrityksen
johon edustusto kuuluu, ja sen emoyrityksen
osakkeista tai osuuksista osakelajeittain lu-
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kumäärä, yhteenlaskettu nimellisarvo ja hankintameno;
15) erittely 5 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettu
erittely saadaan jättää tekemästä, jos yhdistelemisellä on ollut vain vähäinen merkitys
oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
11 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
ja muut tiedot
Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava
vakuutusyhtiö ilmoittaa tilinpäätöksen liitetietona seuraavat tunnusluvut tilikaudelta ja
neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta, tai jos
vakuutusyhtiö ei ole toiminut viittä täyttä
tilikautta, sen toiminta-ajalta:
1) liikevaihto;
2) vakuutusmaksutulo;
3) maksetut eläkkeet;
4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle
pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;
5) asiakashyvitykset;
6) liikekulut;
7) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;
8) toimintapääoma, toimintapääoma suhteessa vastuuvelkaan ja toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan; tiedot tulee antaa
sekä taulukon että kuvan muodossa;
9) taseen vastuuvelka;
10) taseen vastuuvelka ja varojen arvostuserot yhteensä;
11) TEL -palkkasumma;
12) TEL -vakuutuksenottajien lukumäärä;
13) TEL -vakuutettujen lukumäärä;
14) YEL -työtulosumma;
15) eläkkeensaajien lukumäärä.
Lisäksi lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on esitettävä tulosanalyysi, josta käy ilmi tuloksen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta ajalta kuin 1
momentissa tarkoitetut tunnusluvut ilmoitetaan.
Vahinkovakuutusta ja muuta henkivakuutusta kuin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavat vakuutusyritykset ilmoittavat tilinpäätöksen liitetietona jäljempänä 4—6 momentissa säädetyt tunnusluvut tilikaudelta ja
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neljältä lähinnä edelliseltä tilikaudelta, tai jos
vakuutusyritys ei ole toiminut viittä tilikautta,
sen toiminta-ajalta.
Vahinkovakuutusta ja muuta henkivakuutusta kuin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien vakuutusyritysten yhteiset tunnusluvut ovat seuraavat:
1) liikevaihto, jonka esittäminen on vapaaehtoista;
2) liikevoitto tai –tappio ja kokonaistulos;
3) sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eriteltynä;
4) sijoitustoiminnan nettotuottoerittely;
5) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;
6) kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina käyvin
arvoin arvostettuna;
7) henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana.
Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat:
1) vakuutusmaksutulo;
2) vahinkosuhde prosentteina;
3) liikekulusuhde prosentteina;
4) yhdistetty kulusuhde prosentteina;
5) toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;
6) tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa
valuutassa;
7) vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen
mukaisessa valuutassa;
8) vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta;
9) vastuunkantokyky prosentteina.
Muun henkivakuutuksen kuin lakisääteisen
eläkevakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat seuraavat:
1) vakuutusmaksutulo;
2) liikekustannussuhde prosentteina;
3) toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa;
4) tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa
valuutassa;
5) vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta.
13 a §
Riskit ja riskienhallinta
Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään selvi-
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tys vakuutusyrityksen olennaisista riskeistä ja
niiden hallinnasta.

asetuksen 3 luvun 6—10 ja 12—13 a §:ssä ja
15 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.

14 §

21 §

Vakavaraisuutta kuvaavat liitetiedot

Laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään vahinko- ja henkivakuutusyrityksen toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä sekä tasoitusmäärä. Työeläkevakuutusyhtiöstä esitetään toimintapääomaan
luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä.
Liitetietoina esitetään vahinkovakuutusyrityksen tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä.

Sen lisäksi, mitä kirjanpitoasetuksen 4
luvun 2 §:ssä säädetään konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista liitetiedoista, liitetiedoissa on selostettava, miten tytär- ja
osakkuusyritysten osakkeisiin tai osuuksiin
tehtyjä arvonkorotuksia on käsitelty konsernitilinpäätöksessä.

16 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot
Sen lisäksi, mitä edellä tässä asetuksessa
säädetään liitetiedoista, kotimaiseen ja siihen
verrattavaan ulkomaiseen konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tai edustuston tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on ilmoitettava:
1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,
joka laatii suurimman sellaisen yrityskokonaisuuden konsernitilinpäätöksen, johon kirjanpitovelvollinen kuuluu;
2) emoyrityksen nimi ja kotipaikka siinä
alakonsernissa, joka sisältyy 1 kohdassa
tarkoitettuun konserniin ja johon kirjanpitovelvollinen tytäryrityksenä kuuluu; sekä
3) tieto siitä, mistä jäljennös 1 ja 2
kohdassa tarkoitetuista konsernitilinpäätöksistä on saatavissa.
— — — — — — — — — — — — —
20 §
Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
liitetiedot
Konsernituloslaskelman tai -taseen liitetietoina ilmoitetaan soveltuvin osin kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa, 3 §:n
1 momentin 2—4 kohdassa, 4 §:n 1 momentin 3—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 momentissa sekä tämän

22 §
Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen tytär ja osakkuusyrityksiä koskevina liitetietoina esitetään, mitä kirjanpitoasetuksen 4 luvun 3 §:ssä
säädetään.
23 §
Muut liitetiedot
Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 4 luvun
4 §:n 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot.
5 a luku
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien
soveltaminen
26 a §
Sellaiseen vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön
edustuston tilinpäätökseen tai vakuutusyhtiön
ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain 7 a luvun
1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen sekä siitä erilliseen toimintakertomukseen ei sovelleta kirjanpitoasetuksen ja tämän asetuksen säännöksiä lukuun
ottamatta kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 1
momentin 1 kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4
luvun 3 §:n 1 momentin 1—4 ja 6 kohtaa sekä
4 §:n 6 kohtaa, ja tämän asetuksen 3 luvun
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6 §:n 1 momenttia, 7 §:n 1 momentin 6—10
ja 12—14 kohtaa, 10 §:n 1 momentin 1
kohtaa ja 3 momentin 1—3 kohtaa, 4
momentin 1—4 kohtaa, 13 §:n 1—3 momenttia, 13 a—15 §:ää ja 16 §:n 1 momenttia.
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2004.
Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja
kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston
tilinpäätökseen sekä vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernin tilinpäätökseen
siltä tilikaudelta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen. Tätä asetusta
voidaan soveltaa siltä tilikaudelta laadittavaan
toimintakertomukseen, tilinpäätökseen ja
konsernitilinpäätökseen joka on kulumassa
asetuksen tullessa voimaan.
Tämän asetuksen 3 luvun 11 §:n 3—6
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momenttia sovelletaan vahinkovakuutusta ja
muuta henkivakuutusta kuin lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön,
vakuutusyhdistyksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön edustuston kirjanpitoon 1 päivänä tammikuuta 2005 alkavalta tilikaudelta.
Mainituissa säännöksissä tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen lähinnä neljältä edelliseltä
tilikaudelta on tehtävä ensimmäisen kerran 1
päivänä tammikuuta 2009 tehtävän tilinpäätöksen yhteydessä. Tilikaudelta 2005 laadittavassa tilinpäätöksessä on ilmoitettava
11 §:n 3—6 momentissa tarkoitetut tiedot
kyseiseltä tilikaudelta, tilikaudelta 2006 laadittavassa tilinpäätöksessä vastaavat tiedot
tilikausilta 2005 ja 2006, tilikaudelta 2007
laadittavassa tilinpäätöksessä vastaavat tiedot
tilikausilta 2005—2007 ja tilikaudelta 2008
laadittavassa tilinpäätöksessä vastaavat tiedot
tilikausilta 2005—2008.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Juhani Turunen
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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/realisoitumattomat
arvonnousut17)
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/realisoitumattomat
arvonlaskut17)
3)
Muut vakuutustekniset kulut
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto2)
Vakuutustekninen tulos/kate5)

_____
_____
_____
_____
_____

III Vakuutustekninen laskelma –
Lakisääteinen eläkevakuutus1)
Vakuutusmaksutulo3)
Sijoitustoiminnan tuotot
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6)
Sijoitusten arvonkorotus/realisoitumattomat
arvonnousut17)
Muut vakuutustekniset tuotot3)
Korvauskulut
Maksetut korvaukset3)
Korvausvastuun muutos3)
Vakuutusmaksuvastuun muutos3)
Vastuuvajauksen muutos
Pakollinen vastuuvajaus
Muu vastuuvajaus
Lakisääteiset maksut
Liikekulut4)
Sijoitustoiminnan kulut
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu/realisoitumattomat
arvonlaskut17)
3)
Muut vakuutustekniset kulut
Vakuutustekninen tulos/kate5)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1)
Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen
tulos/kate5), 7)
Henkivakuutuksen vakuutustekninen
tulos/kate5), 7)
Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen
tulos/kate5), 7)
Sijoitustoiminnan tuotot6), 8)
Sijoitusten arvonkorotus6), 8)/ realisoitumattomat
arvonnousut17)
Sijoitustoiminnan kulut6), 8)
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu6), 8)/realisoitumattomat
arvonlaskut17)
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
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siirto6)
Muut tuotot
Konsernireservin vähennys6), 9), 10), 11)
Muut
Muut kulut
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, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoittavan edustuston tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV, henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta
harjoittavan edustuston tuloslaskelmaan osat II ja IV ja lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelman osat III ja IV.
Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa harjoittavat yhtiöt ja edustustot käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään.
Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I-IV. Henkivakuutusyhtiön tai edustuston tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai edustusto harjoittaa henkivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkova-
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kuutusluokkiin 1-2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Tällöin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henkivakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II.

_______
1) Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuutus/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 vähennettynä.
4) Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty
nettomäärä.
5) Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuutusteknisessä 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 ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta.
12) Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoihin/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 nimikettä.
16) Merkintä on pakollinen aina; ylemmät voitto (tappio) –rivit voi jättää pois, jos väliin ei tule rivejä.
17) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon.
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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 omistusyhteysyrityksiltä
_____
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 omistusyhteysyrityksiltä
_____
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
_____
Rahoitusmarkkinavälineet
_____
Osuudet yhteissijoituksista
_____
Kiinnelainasaamiset
_____
Muut lainasaamiset
_____
Talletukset
_____
Muut sijoitukset
_____
Jälleenvakuutustalletesaamiset
Sijoitussidonnaisten vakuutusten

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____

_____

_____
_____

_____
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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
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
Vararahasto6)
Käyvän arvon rahasto
Muut rahastot
Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset
rahastot
Muut rahastot
Keskushallinnon tili10)
Edellisten tilikausien voitto
(tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Vähemmistöosuudet2)
Tilinpäätössiirtojen kertymä

_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____

_____

_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____

_____
_____
_____

_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____

_____
_____
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Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
Pääomalainat
Konsernireservi2), 3)
Vakuutustekninen vastuuvelka
Vahinkovakuutuksen
vakuutusmaksuvastuu7)
Jälleenvakuuttajien osuus
Henkivakuutuksen
vakuutusmaksuvastuu7)
Jälleenvakuuttajien osuus
Lakisääteisen eläkevakuutuksen
vakuutusmaksuvastuu7), 8)
Vahinkovakuutuksen korvausvastuu7)
Jälleenvakuuttajien osuus
Henkivakuutuksen korvausvastuu7)
Jälleenvakuuttajien osuus
Lakisääteisen eläkevakuutuksen
korvausvastuu7), 8)
Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7)
Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä7)
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka
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) Erää ei tarvitse eritellä taseessa, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän
kuvan antamisen kannalta.
2) Erä esitetään vain konsernitaseessa.
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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 noudattaen 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 vähennettynä
osuutta.
9) Erä koskee lakisääteistä eläkevakuutusta
10) Erä merkitään edustuston osalta
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