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1. ELÄKEKASSAN KIRJANPITOA JA TILINPÄÄTÖSTÄ 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Vakuutusvalvontavirasto antaa vakuutuskassalain (1164/1992) 6 luvun 77 §:n 2 momentin nojalla ja sosiaali- ja 
terveysministeriön antaman vakuutuskassan tilinpäätöstä koskevan asetuksen johdosta seuraavan eläkekassan 
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan määräyksen. 

Eläkekassan tilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan: 
 
• vakuutuskassalain (1164/1992) (VKL) säännöksiä; 
• kirjanpitolain (1336/1997) (KPL) säännöksiä siten kuin vakuutuskassalaissa säädetään; 
• kirjanpitoasetuksen (1339/1997) (KPA) säännöksiä siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 

säädetään; 
• sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 

(1336/2002); 
• sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyö-

dykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen 
(1327/2004); 

• Vakuutusvalvontaviraston (VVV) antamia eläkekassan kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia määräyksiä ja 
ohjeita; 

• soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten nojalla annettuja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiä ja 
kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeita. 

Eläkekassan tilinpäätökseen sisällytetään tuloslaskelma ja tase liitetietoineen. Tilinpäätökseen sisällytetään lisäk-
si tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot viimeistä edelliseltä tilikaudelta, ellei jäljempänä toisin määrätä. Tilin-
päätökseen on liitettävä toimintakertomus. Tuloslaskelma ja tase laaditaan STM:n antamia kaavoja noudattaen. 

Eläkekassan tasekirja (KPL 3 luku 8 §) sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, liitetiedot, tilinpää-
töksen allekirjoitukset, tilintarkastajan tilinpäätösmerkinnän ja luettelon kirjanpitokirjoista ja tositelajeista ja 
niiden säilytystavoista AB-eläkekassa sisällyttää tasekirjaansa myös osastokohtaiset tuloslaskelmat, taseet ja 
sijoitustoiminnan liitetiedot (ks. kohdat 1.9.1.4 ja 1.9.2.1.1). 

AB-eläkekassan kirjanpito: 

AB-eläkekassalla tarkoitetaan tässä määräyksessä eläkekassaa, joka harjoittaa sekä lakisääteistä toimintaa (B-
osasto) ja muuta toimintaa (A-osasto) 

AB-eläkekassan kirjanpito on aina laadittava osastokohtaisesti. Ks. kohta 1.7. 

A- ja B-eläkekassa: 

A-eläkekassalla tarkoitetaan tässä määräyksessä eläkekassaa, joka harjoittaa muuta kuin lakisääteistä toimintaa 
ja B-kassalla eläkekassaa, joka harjoittaa lakisääteistä toimintaan. 

1.1 Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on kerrottava mm. 

- tilikauden aikana tapahtuneista vastuun siirroista, jakautumisista ja sulautumisista 
- varojen palauttamisista osakkaille (ylikatteen tai ylitteen palautus osakkaalle) 

Toimintakertomuksessa on kerrottava vastuun siirtämisen (luovuttaminen ja vastaanottaminen), sisäisen siirron, 
omaisuuden vaihdon ja varojen palautuksen osalta mm; siirrettävän omaisuuden laatu ja euromäärä, omaisuuden 
käyvän arvon määrittäminen ja siirron ajankohta. Lisäksi toimintakertomuksessa tulee todeta, milloin eläkekas-
san hallituksen kokous on tehnyt asiasta päätöksen ja milloin asialle on saatu VVV:n suostumus (mikäli se tarvi-
taan). 
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1.2 Tuloslaskelman laatiminen 

Tuloslaskelman kaavat: 

Annettaessa STM:n asetuksen mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko käyt-
tää liitteitä tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, 
pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 

Mikäli yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta, se on jätettävä pois 
tuloslaskelmasta. 

Tuloslaskelmassa esitetään tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinusetumerkillä (-). 

Tuottoja ja kuluja ei saa kuitata toisiaan vastaan (bruttoperiaate), ellei sitä ole erikseen sallittu. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauk-
set: 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset merki-
tään aina tilikauden tuloslaskelmaan. 

1.2.1 VAKUUTUSMAKSUTULO 

Tuloslaskelman kohtaan Vakuutusmaksutulo merkitään suoriteperusteinen vakuutusmaksutulo luottotappioilla 
vähennettynä jaettuna erikseen lakisääteisistä eläkkeistä (TEL ja YEL) johtuvaan maksutuloon ja muista eläk-
keistä johtuvaan maksutuloon sekä vastuunsiirtoihin. 

TEL:n mukaisiin vakuutusmaksuihin luetaan vakuutusmaksujen ohella myös luottovakuuttajan suorittama sääs-
törahasto-osuus. Yrittäjäin eläkelain mukainen (YEL) mukainen vakuutusmaksu kirjataan mahdollisella palau-
tuksella vähennettynä. 

TEL:n mukaiseksi vakuutusmaksuksi kirjataan, silloin kun vakuutusmaksua on lainsäädännön tai valtioneuvos-
ton päätöksen perusteella alennettu, alennettu vakuutusmaksu. Myöhempinä vuosina maksutuloon sisällytetään 
vastuuvajauksen kuollettamiseksi perittävät lisämaksut. Eläketurvakeskukselle suoritettava tai siltä saatava vas-
tuuvajauksen selvittelyerä otetaan huomioon vakuutusmaksutulossa. 

Vastaavasti maksu kirjataan alennettuna myös silloin, kun maksua on alennettu TEL 13 §:ssä 1 momentissa 
tarkoitettuun järjestelyyn perustuen. Myös näin syntyneen vastuuvajauksen kuollettamiseksi perittävät maksut 
sisällytetään maksutuloon. Vastuuvajauksen osalta ks. kohta 1.2.6. 

Vakuutusmaksutuloon kirjataan myös vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva korotus. Tilikautena 
suoritettuja, mutta seuraavaan tilikauteen kohdistuvia vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden maksutuloihin, vaan 
ne merkitään taseen muihin velkoihin/vakuutusmaksuennakot. 

Muista eläkkeistä johtuva maksutulo jaetaan tuloslaskelmassa jäsenmaksuihin ja kannatusmaksuihin. Jäsenten 
suorittama vakuutusmaksu merkitään kohtaan Jäsenmaksut. Osakkaan suorittama muu kuin työntekijäin eläke-
lain (TEL) mukainen vakuutusmaksu kirjataan kohtaan Kannatusmaksut. 

Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista kirjataan maksutuloon, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutus-
maksusaamisesta ole odotettavissa suoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi merki-
tään se samaan tuloslaskelma erään. Saamisten arvostaminen ks. kohta 1.5.2. 

Tuloslaskelman kohtaan Vakuutusmaksutulo/Vastuun siirrot merkitään eläkekassalle toiselta eläkelaitokselta 
vastuun siirtona siirtyneet muuta kuin TEL:n ja YEL:n mukaista vastuuvelkaa vastaavat varat. Vastuun siirto ks. 
kohta 1.8. 
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1.2.2 SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 

Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja kirjattaessa noudatetaan bruttoperiaatetta. 

Sijoituksissa olevan käyttöomaisuusluonteisten arvopapereiden, kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden myyntivoi-
tot ja -tappiot sekä niiden muut tuotot ja kulut esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa. 

Omien toimitilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. 

1.2.2.1 Sijoitustoiminnan tuotot 

Sijoitustoiminnan tuottoja ovat mm. osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopapereiden indeksikorotukset, 
sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentumisten palautukset ja muut vastaavat sijoitus-
toiminnan tuotot. 

Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot ym. voitto-osuudet. Osingot ja muut voitto-osuudet 
kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona osingonjaosta on päätetty. 

Korkotuottoja ovat sijoituksista ja saamisista kertyneet korot. Korkotuottoihin merkitään myös indeksikorotukset 
ja viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot. 

Rahoitusmarkkinavälineiden nimellisarvon ja hankintamenon erotuksen jaksotus kirjataan korkotuottojen lisäyk-
seksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen) (ks. STM:n asetus 1340/2002 ja 
tämän määräyksen kohta 1.5.1.1.1). 

Indeksiin sidotun lainan tuotto voidaan kirjata tilikauden korkotuotoksi ja siirtosaamiseksi vain, mikäli liikkee-
seenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitoutunut 
maksamaan tuoton. Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseenlaskijaa tai muuta osapuolta sitova siten, 
ettei sitä voida purkaa laina-aikana. 

Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot, kiinteistö-
osakkeista saadut osingot ym. vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista eläkekassan omistamilta kiin-
teistöyhteisöiltä. 

Sijoitusten arvonalentumisten palautukset käsitellään tarkemmin kohdassa 1.5.1.1.1 Sijoitusten realisoitumatto-
mat arvon muutokset ks. määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.5.1.1.2. 

Valuuttakurssivoitot ks. kohta 1.2.2.5. 

1.2.2.2 Sijoitusten arvonkorotukset 

Tilikauden aikana tehdyt sijoitusten arvonkorotukset merkitään tuloslaskelmassa tähän kohtaan. Arvonkorotuk-
sia käsitellään tarkemmin kohdassa 1.5.1.1.1. 

1.2.2.3 Sijoitustoiminnan kulut 

Sijoitustoiminnan kuluja ovat mm. kiinteistösijoitusten kulut, vieraan pääoman korko- ym. kulut, sijoitusomai-
suuden myyntitappiot ja arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot 
kohdan 1.4 mukaisesti. 

Kiinteistösijoitusten kuluja ovat mm. kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastikkeet, 
luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ym. välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä 
kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat menot ja poistot. Kiinteistösijoitusten kuluihin merkitään sijoitus- ja 
käyttöomaisuuteen kuuluvan rakennuksen ja niihin ainesosina kuuluvien koneiden ja laitteiden poistot. 
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Kuluja muista sijoituksista ovat mm. luottotappiot korkosaamisista ja muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitus-
ten hoitamisesta aiheutuvat menot ja poistot. Ks. kohta 1.4/sijoitustoiminnan hoitomenot/ja poistot. 

Vieraan pääoman korko- ym. kuluihin sisällytetään veloista kertyneet korot mukaan lukien kiinteistösijoitusten 
korot sekä muut vieraan pääoman kulut. Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain 
(633/82), VKL:n 91 §:n ja TEL:n 19 d §:ssä tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta makset-
tavat korotukset. 

Sijoituksiin sisältyvien saamisten luottotappiot käsitellään arvonalentumisina. 

Sijoituksien arvonalentumisten oikaisut käsitellään tarkemmin kohdassa 1.5.1.1.1. 

Sijoitusten realisoitumattomat arvon muutokset ks. määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.5.1.1.2. 

Valuuttakurssitappiot ks. kohta 1.2.2.5. 

1.2.2.4 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 

Sijoitusten arvonkorotusten oikaisut kirjataan tähän ja niitä on käsitelty tarkemmin kohdassa 1.5.1.1.1. 

1.2.2.5 Valuuttakurssierot 

Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitustapahtumiin 
liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet 
kurssierot voidaan merkitä erään Sijoitustoiminnan muut tulot/menot. Ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman 
kohta 1.5.1.1.1 sijoitusten arvostaminen ja käsittely kirjanpidossa/ulkomaan rahan määräinen sijoitus. 

Taseen muidenkin omaisuuserien kuin sijoitusten valuuttakurssivoitto voidaan merkitä sijoitustoiminnan muihin 
tuloihin ja niiden valuuttakurssitappiot sijoitustoiminnan muihin menoihin. 

Kurssierot käsitellään noudattaen soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta (31.12.2005) ulkomaanrahan määräisten 
saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi. Yleisohjetta noudatetaan myös 
suojaamistilanteissa. 

1.2.3 KORVAUSKULUT 

Korvauskulut ilmoitetaan tuloslaskelmassa erikseen lakisääteisten ja muiden eläkkeiden osalta. 

Maksettuihin korvauksiin merkitään lakisääteiset eläkkeet (TEL ja YEL) ja niihin liittyvät vastuunjakokorvauk-
set sekä muut niistä aiheutuvat lakisääteiset suoritukset. Muut kuin lakisääteiset eläkkeet ja niistä aiheutuvat 
muut suoritukset esitetään omina erinään. Lakisääteisten eläkkeiden maksettuihin korvauksiin merkitään myös 
EY:n eläkkeiden siirtomäärien korot. 

Lakisääteisiin eläkkeisiin luetaan muun muassa TEL:n mukaiset vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja 
perhe- sekä osa-aika-eläkkeet. Muihin eläkkeisiin luetaan vapaaehtoisesta lisäeläketurvasta aiheutuneet eläkkeet. 

Maksettuja korvauksia ovat mm. hautausavustukset, kuntoutuskulut, lääkärinpalkkiot ja muut vastaavat korvauk-
set. TEA (Työntekijäin eläkeasetus 183/62) 11 §:n mukaiset kulut (lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ym.) 
merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkkeenä. 
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Maksettuihin korvauksiin merkitään myös mm. vastuunjakokorvaukset ja takaisinostot. Vastuunjakokorvauksina 
ilmoitetaan suoriteperusteisesti se määrä, jonka eläkekassa on maksanut tai saanut eläkelaitosten yhteisesti kus-
tannettavien eläkkeiden vastuunjaosta korjattuna vastuunjaosta johtuvalla tilikauteen kohdistuvalla saatavalla tai 
velalla. Vastuunjakokorvauksiin luetaan myös edellä mainittuihin eriin sisältyvät korot. Takaisinostoihin merki-
tään säännöissä mainitulla tavalla aktiiviaikana eroavalle jäsenelle tai hänen johdostaan työnantajalle takaisin-
maksetut jäsen- tai kannatusmaksut tai rahasto-osuudet. 

Maksettuihin korvauksiin merkitään kaikki erät, joiden suorittamisvelvollisuus (=eläkepäätös tehty) on syntynyt 
ennen tilikauden päättymistä. Etukäteen maksetut korvaukset merkitään muihin saamisiin. 

Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena erikseen lakisäätei-
sen ja muiden eläkkeiden osalta. 

Tuloslaskelman kohdassa Korvauskulut/Vastuun siirrot merkitään eläkekassan toiselle eläkelaitokselle vastuun 
siirtona siirtyneet muuta kuin TEL:n ja YEL:n mukaista vastuuvelkaa vastaavat varat (ks. kohta 1.2.1. ja vastuun 
siirrot ks. kohta 1.8.) 

1.2.4 VAKUUTUSMAKSUVASTUUN MUUTOS 

Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tuloslaskelmassa erikseen lakisääteisten ja muiden eläkkeiden osalta. 

Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Poikkeuksen 
muodostaa TEL:n ja YEL:n mukainen vastuun siirto kassalle, joka kirjataan kohdan 1.8 mukaisesti. 

1.2.5 JÄLLEEN- JA LUOTTOVAKUUTTAJAT 

1.2.5.1 Jälleenvakuutusmaksut 

Eläkekassan suorittamat jälleenvakuutusmaksut vähennettyinä mahdollisilla palkkioilla ja voitto-osuuksilla mer-
kitään tuloslaskelmassa kohtaan Jälleenvakuutusmaksut. 

1.2.5.2 Maksuluottovakuutusmaksut 

Mikäli eläkekassa vakuutuksenottajana suorittaa maksuluottovakuutusmaksuja, ne merkitään tuloslaskelmassa 
kohtaan Jälleen- ja luottovakuuttajat/Maksuluottovakuutusmaksut. 

1.2.5.3 Korvaukset 

Jälleen ja luottovakuuttajien eläkekassalle suorittamat korvaukset merkitään tähän kohtaan. 

1.2.5.4 Osuus vakuutusmaksu- ja korvausvastuun muutoksesta 

Tähän kohtaan merkitään sekä jälleen- että luottovakuuttajien osuus vakuutusmaksu- ja korvausvastuun muutok-
sesta. 
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1.2.6  VASTUUVAJAUKSEN MUUTOS 

Vastuuvajauksen muutos ilmoitetaan tuloslaskelmassa tilikauden alku- ja loppusuureiden erotuksena. 

Lakisääteisellä vastuuvajauksella tarkoitetaan TEL:n mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alenemisesta v. 
1994 annetun lain (1536/93) ja STM:n päätöksen (1663/93) mukaista vastuuvajausta. sekä myöhempiin vastaa-
viin päätöksiin tai lainsäädäntöön perustuvaa vastuuvajausta (=pakollinen vastuuvajaus) ja toisaalta TEL 13 §:n 
mukaista vastuuvajausta (=muu vastuuvajaus). 

Pakollinen vastuuvajauksen määrä lasketaan pakollisen vastuuvajauksen osalta Eläketurvakeskuksen (ETK:n) 
antamien kyseisen vastuuvajauksen selvittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti ja muun vastuuvajauksen osalta 
STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti. 

Muiden eläkkeiden vastuuvajauksella tarkoitetaan VKL 81 a §:n 2 momentin mukaista vakuutusteknistä kateva-
jausta. 

Ks. tämän määräyksen kohta 1.3.1.3. 

1.2.7 LAKISÄÄTEISET MAKSUT 

Eläkekassat kirjaavat osuutensa ETK:n kustannuksista lakisääteisiin maksuihin.  

1.2.8 HOITOKULUT JA POISTOT 

Hoitokuluihin merkitään eläkekassan toiminnan hoitamisesta aiheutuneet muut hoitokulut kuin sijoitustoiminnan 
hoitokulut sekä ne poistot, joita ei esitetä sijoitustoiminnan kuluina. 

Hoitokuluihin merkitään palkat, palkkiot, henkilösivukulut ja muun toiminnan kuin sijoitustoiminnan hoitokulut. 

Maksu vakuutustarkastuksen kustantamiseksi merkitään myös hoitokuluihin. 

1.2.9 MUUT TUOTOT JA KULUT 

Muita tuottoja ovat erät, jotka eivät välittömästi liity eläkekassan harjoittamaan eläketoimintaan tai siihen liitty-
vään sijoitustoimintaan. Esimerkiksi eläkekassan saamat lahjoitukset ovat muita tuottoja. 

Muut kulut vastaavat sisällöltään muita tuottoja. 

1.2.10 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 

Tilinpäätössiirroissa esitetään vapaaehtoisten varausten (KPL 5 luku 15 §) muutos, joka esitetään tilikauden 
lopussa ja alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. 
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1.2.11 TULOVEROT 

Välittömät verot merkitään tilinpäätökseen suoriteperiaatetta noudattaen. 

Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa otetaan huomioon mm. 
verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen, veroylijäämä ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausi-
en verot. Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti 
syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtovelkana tai -saamisena 
taseeseen (Ks. myös KILA 1269/1994/Yhtiöveronhyvitys). 

Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esim. jälkiveroista johtuen, 
esitetään se erikseen tuloslaskelmassa nimikkeellä Aikaisempien tilikausien verot tai liitetiedoissa. 

Laskennallinen vero: 

Laskennallinen vero on osa tuloveroja ja se esitetään tuloslaskelmassa tuloverojen alakohdassa Laskennallinen 
vero. 

Laskennallisiin veroihin merkitään mm. kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon jaksotuseroista (=ajoituserot) 
johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tilikaudesta, jos laskennalliset verovelat ja 
-saamiset esitetään taseessa. 

Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon merki-
tään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väli-
aikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta noudattaen (ks. 
määräyksen kohta 1.5.1.1.2). 

Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILAN yleisohjetta (11.1.1999) lasken-
nallisista veroveloista ja -saamisista. 

1.2.12 SISÄINEN SIIRTO 

AB-eläkekassan toisessa osastossa syntynyt ylijäämä voidaan kokonaan tai osittain kirjata toiselle osastolle sisäi-
senä siirtona. Sisäinen siirto on tehtävä eläkekassan säännöissä ja VKL:n 8 a §:ssä määrätyllä tavalla. 

Ylijäämää ei kuitenkaan voida kirjata toiselle osastolle enempää kuin määrä, jolla VKL:n 83 §:n mukainen kate-
kelpoinen omaisuus ylittää kyseisen osaston vastuuvelan ja muiden velkojen määrän. Siirron seurauksena ei 
varoja siirtävälle osastolle saa jäädä vastuuvajausta. 

Sisäinen siirto merkitään tuloslaskelmaan erikseen lakisääteisten eläkkeiden ja muiden eläkkeiden osalta. Mikäli 
sisäinen siirto tehdään esim. AB-eläkekassan A-osastolta B-osastolle, merkitään sisäinen siirto tuloslaskelmassa 
kohtaan Sisäinen siirto/Lakisääteiset eläkkeet (+) ja kohtaan Sisäinen siirto/Muut eläkkeet (-). 

Ks. myös määräyksen kohta 3.4  

1.2.13 PALAUTUS OSAKKAILLE 

Yksinomaan lisäetuja myöntävän eläkekassan VKL:n 83 a § 1 momentin ja lakisääteisiä eläkkeitä myöntävän 
eläkekassan VKL:n 83 a § 3 momentin mukainen palautus osakkaalle merkitään tähän kohtaan. Osakkaalle pa-
lautettavan ylikatteen ja/tai ylitteen palautuksen osalta viitataan 3.3 kohtaan. Ks. toimintakertomus kohta 1.1. 
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1.3 Taseen laatiminen 

Taseen kaavat: 

Annettaessa STM:n asetuksen mukaista taseen kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko käyttää liitteitä 
tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä 
ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 

Mikäli taseen yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta, se on jätettävä 
pois taseesta. 

1.3.1 VASTAAVAA 

1.3.1.1 Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään mm. aineettomia oikeuksia ja muita pitkävaikutteisia menoja. 

Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset oikeudet esim. toimiluvat 
ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet. 

Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot, metsämaan 
ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, siirtokelvottomat liittymismaksut, tietokoneohjelmien suunnitte-
lu- ja ohjelmointimenot ym. pitkävaikutteiset menot, mikäli ne on aktivoitu. 

1.3.1.2 Sijoitukset 

Eläkekassan sijoitukset muodostuvat sijoitusomaisuudesta ja sijoituksiin merkityistä käyttöomaisuusluonteisista 
arvopapereista, kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista. 

Sijoituksiin merkitään erikseen kiinteistösijoitukset, sijoitukset eläkekassan osakkaana olevaan työnantajayrityk-
seen ja muut sijoitukset. 

Johdannaissopimuksen suojaavuuden kriteerit ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohdat 1.5.1.2.1 ja 4.1.1.4. 

1.3.1.2.1 Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöihin merkitään eläkekassan omistuksessa olevat kiinteistökohteet ts. kiinteistöt, toisen maalla olevat 
rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, 
vesialueet ja oikeudet vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoi-
keuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys. Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin 
ainesosina kuuluva irtaimisto ja liittymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään 
sekä maa- ja vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet, jotka on aktivoitu KPL:n 5 luvun 11 
§:n mukaisesti. 

Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhteisöissä sekä hallintayh-
teisöissä, jotka ainoastaan omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. 

Sijoitukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään tase-eriin osakkeet ja osuudet. 

Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään kiinteistösijoituksina. 

Lainasaamisiin omilta kiinteistöyrityksiltä merkitään velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat 
ja rakennusaikaiset tilisaamiset kiinteistöyrityksiltä. 
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1.3.1.2.2 Sijoitukset eläkekassan osakkaana olevaan työnantajayritykseen 

Eläkekassan omistamat osakkaina olevien työnantajayritysten osakkeet ja osuudet merkitään kohtaan Osakkaana 
olevan työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet. Eläkekassan osakkaana olevan työnantajayrityksen liikkeeseen 
laskemat velkakirjat merkitään kohtaan Rahoitusmarkkinavälineet osakkaana olevalta työnantajayritykseltä. 

Kohtaan Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayrityksiltä merkitään saamiset, joista on tehty velka-
kirja. Saamisiin osakkaana olevalta työnantajayritykseltä merkitään muut saamiset eläkekassan osakkaana ole-
valta työnantajayritykseltä kuin velkakirjasaamiset. Saamisiin merkitään sekä lyhyt- että pitkäaikaiset saamiset 
osakkaana olevalta työnantajayritykseltä. Muun muassa lyhytaikaiset saamiset osakkaana olevalta työnantajayri-
tykseltä, jotka ovat luonteeltaan tilisaamisia, merkitään tähän kohtaan. 

Kohtaan Muut sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen merkitään kaikki ne sijoitukset osakkaana 
oleviin työnantajayrityksiin, jotka eivät kuulu muihin edellä mainittuihin eriin. 

1.3.1.2.3 Muut sijoitukset 

Osakkeet ja osuudet 

Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään esim. osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan osuustodistukset, 
keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääomaosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa, puhelinosuustodistukset ja siirto-
kelpoiset liittymismaksut. 

Rahoitusmarkkinavälineet 

Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kuntien tai muiden jul-
kisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitus-markkinavälineet ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit. Arvopaperei-
ta, joiden korko vaihtelee tiettyjen tekijöiden mukaan, esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euro-
markkinoiden korkokannan mukaan, on myös pidettävä rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvina. 

Rahoitusmarkkinavälineitä ovat esim. sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, 
debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (esim. indeksiobligaatio ja osakeindeksi-
lainat), jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat, muut joukkovelkakirjalainat, talletustodistukset sekä muut vastaa-
vat jälkimarkkinakelpoiset haltija- ja määrännäisvelkasitoumukset. 

Kiinnelainasaamiset 

Muihin sijoituksiin kuuluviin kiinnelainasaamisiin merkitään ne kiinnelainasaamiset, joita ei ole esitetty kiinteis-
tösijoituksissa tai sijoituksissa osakkaina oleviin työnantajayrityksiin. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan lai-
nasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. 

Muut lainasaamiset 

Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat esim. sijoituslainat, 
lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelainat. Taseen kohtaan Muut lainasaamiset 
merkitään ne lainasaamiset, joita ei ole merkitty taseen muihin lainasaamiskohtiin. 

Talletukset 

Muihin sijoituksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoitus (ml. yliyön-
talletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus tai muu rajoite ei koske, esitetään tase-erässä rahat ja 
pankkisaamiset, vaikka ne tuottaisivat korkoa. 

Muut sijoitukset 

Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muihin kohtiin. Kun tällaisten sijoi-
tusten määrä on olennainen, on ne eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
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1.3.1.3 Vastuuvajaus 

Taseen pääryhmään Vastuuvajaus merkitään erikseen Lakisääteisten eläkkeiden vastuuvajaus ja Muiden eläk-
keiden vastuuvajaus. Lakisääteisten eläkkeiden vastuuvajaus esitetään jaettuna pakolliseen ja muuhun vastuuva-
jaukseen. Muiden eläkkeiden vastuuvajaus on VKL 81 a §:n 2 momentin mukainen vakuutustekninen katevaja-
us. 

Eläkekassan vastuuvajaus on määritelty tarkemmin kohdassa 1.2.6. 

1.3.1.4 Saamiset 

Saaminen jälleen- ja luottovakuuttajilta 

Jälleen- ja luottovakuuttajien osuus vastuuvelasta merkitään bruttomääräisenä kohtaan Saamiset jälleen- ja luot-
tovakuuttajilta. Maksuluottovakuutukseen perustuva säästörahasto-osuus kirjataan ETK:n ilmoituksen mukaises-
ti luottovakuuttajan osuudeksi vakuutusmaksuvastuusta. 

Muut saamiset  

Muihin saamisiin merkitään ne saamiset, jotka perustuvat velallisen osoittavaan dokumenttiin esim. kauppakir-
jaan, laskuun tai maksutositteeseen. Etukäteen suoritetut korvaukset merkitään tähän ryhmään. 

Laskennalliset verosaamiset 

Eläkekassa esittää laskennallisen verosaamisen tai –velan joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennai-
sia. 

Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon merki-
tään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väli-
aikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta noudattaen (ks. 
määräyksen kohta 1.5.1.1.2). 

1.3.1.5 Muu omaisuus 

Aineelliset hyödykkeet 

Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ym. koneet, laitteet ja kalusteet. 

Muihin aineellisiin hyödykkeisiin merkitään ns. käyttöomaisuustyyppinen omaisuus, jota ei ole merkitty sijoi-
tusomaisuuteen tai koneisiin ja kalustoon. 

Aineellisia hyödykkeitä ei jaotella alaryhmiin, mikäli erät eivät ole suuruudeltaan olennaisia. 

Rahat ja pankkisaamiset 

Tase-erään rahat ja pankkisaamiset merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nostoa ei koske aika- 
tai muu rajoitus. 

Muu omaisuus 

Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin kohtiin kuulumaton omaisuus. 
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1.3.1.6 Siirtosaamiset 

Siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset erät (tulojäämät ja menoen-
nakot). Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaaliturvaa. Siir-
tosaamisiin merkitään mm. saaminen vastuunjaosta ja tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemi-
sesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen olennaisuuden periaatetta noudattaen. Siir-
tosaamisiin merkitään mm. tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei vielä ole maksettu. 

1.3.2 VASTATTAVAA 

1.3.2.1 Oma pääoma 

Eläkekassan oma pääoma jaetaan taseessa pohjarahastoon ja takuupääomaan, vararahastoon, käyvän arvon ra-
hastoon, muihin rahastoihin sekä edellisten tilikausien yli- ja alijäämään sekä tilikauden yli- ja alijäämään. 

Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset STM:n asetuksen ”Rahoitusvälineiden, biologis-
ten hyödykkeiden ja muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen” 8 §:n 
mukaisesti. Ks. myös tämän määräys- ja ohjekokoelman kohdat 1.5.1.1.2 ja 1.9.2.1.3. 

1.3.2.2 Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Tilinpäätössiirtojen kertymässä esitetään KPL:n 5 luvun 15 §:n mukaiset vapaaehtoiset varaukset. 

1.3.2.3 Vakuutustekninen vastuuvelka 

Vakuutusteknisen vastuuvelan määrä lasketaan tilikauden lopussa tai arvioidaan vakuutusmatemaattisesti STM:n 
ja VVV:n antamien määräysten mukaisesti. 

Vakuutustekninen vastuuvelka jaetaan taseessa lakisääteisistä (TEL, YEL) ja muista eläkkeistä johtuvaan vas-
tuuseen ja edelleen vakuutusmaksu- ja korvausvastuuseen. Lakisääteisten eläkkeiden lisävakuutusvastuu ja mui-
den eläkkeiden indeksikorotusvastuu esitetään erikseen. 

1.3.2.4 Pakolliset varaukset 

Pakollisina varauksina käsitellään kirjanpitolain 5 luvun 14 §:ssä tarkoitettuja vastaisia menoja ja menetyksiä. 

1.3.2.5 Velat 

Veloissa esitetään erikseen mm. velat eläkekassan osakkaana olevalle työnantajayritykselle, muut velat ja las-
kennallinen verovelka. 

Muut velat 

Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun tai muuhun velan 
määrän ja velkojan osoittavaan dokumenttiin. 
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Muihin velkoihin kirjataan esim. ostovelat, maksettujen palkkojen ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja 
muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettävät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä vahvistettuun verotukseen ja 
ennakkoverolippuun perustuva maksamaton tulovero. Tilikautena suoritettuja, mutta seuraavaan tilikauteen 
kohdistuvia vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloihin, vaan ne merkitään taseen muihin vel-
koihin/vakuutusmaksuennakot. Muihin velkoihin merkitään esimerkiksi sijoituksista saadut ennakot sekä etukä-
teen saadut vuokrat ja korot. 

Laskennallinen verovelka 

Laskennalliset verovelat merkitään tähän kohtaan, ellei niitä olennaisuusperiaate huomioiden ole esitetty liitetie-
doissa. 

Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon merki-
tään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väli-
aikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta noudattaen (ks. 
määräyksen kohta 1.5.1.1.2). 

1.3.2.6 Siirtovelat 

Tase-erään merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan laskennalliset erät (menojäämät ja 
tuloennakot). 

Tase-erään merkitään menojääminä esimerkiksi velka vastuunjakoon, maksamattomat palkat ja lomapalkat hen-
kilösivukuluineen, vuokrat ja korot. Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä 
verovelka sisällytetään siirtovelkoihin. 

1.4 Sijoitustoiminnan hoitomenot ja poistot 

Sijoitusten hoitamisesta aiheutuviin menoihin sisällytetään palkat, palkkiot, henkilösivukulut ym. sijoitustoimin-
nan hoitamisesta aiheutuneet menot ja poistot: 

• palkat, palkkiot, henkilösivukulut ja muut kulut 
• sijoitustoiminnan koneiden ja kaluston, aineettomien oikeuksien ja pitkävaikutteisten menojen poistot. 

Sijoitustoiminnan kulut - sijoitusten hoitokulut - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuu kuluja mm. seuraavista: 

• sijoitussuunnitelmien tekeminen 
• sijoituspäätösten tekeminen 
• luoton myöntäminen 
• lainakannan hoitaminen 
• kiinteistöjen hoitaminen 
• arvopaperien hoitaminen 
• valuuttaposition hoitaminen 
• sijoitussaamisten periminen 
• panttien hoitaminen 
• sijoitusten realisointien hoitaminen 
• rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitaminen 
• ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot 

Sijoitustoiminnan hoitomenoihin sisällytetään käyttöä kuvaavien mittareiden avulla sijoitustoiminnan osuus: 

- atk-palveluista 
- atk-järjestelmien kehittämisestä 
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1.5 Sijoitusten ja saamisten arvostaminen ja käsittely kirjanpidossa sekä suo-
jauslaskenta 

1.5.1 SIJOITUKSET 

1.5.1.1 Sijoitusten arvostaminen 

1.5.1.1.1 Hankintamenoon perustuva arvostaminen 

Sijoitukset arvostetaan hankintahetkellä alkuperäiseen hankintamenoon. Rakennusten hankintameno kirjataan 
vaikutusaikanaan poistoina kuluiksi. Jos sijoituksen käypä arvo laskee alle alkuperäisen hankintamenon tai jäljel-
lä olevan hankintamenon, hankintamenoa on pienennettävä arvonalentumisella, ellei toisin ole määrätty (ks. 
poikkeus VKL:n 74 b 1 ja 2 momentti ja STM:n asetus). Kirjattu arvonalentuminen on palautettava hankinta-
menoon käyvän arvon nousua vastaavalta osuudelta. Arvonalentumisen palautus saa olla enintään aikaisemmin 
tehdyn arvonalentumisen suuruinen. Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset merkitään tuloslaskel-
maan sijoitustoiminnan kuluihin/tuottoihin. 

Rahoitusmarkkinavälineiden hankintamenot ja arvonalentumiset ks. myös STM:n asetus (1336/2002) ja tämän 
määräyksen kohta 1.2.2.1.  

Indeksiin sidottu laina jaetaan kirjanpidossa laina- ja optio-osuuteen. (Koskee 1.1.2005 tai sen jälkeen nostettuja 
indeksiin sidottuja lainoja.) Rahoitusmarkkinavälineiden hankintamenosta ja arvonalentumisista ks. myös 
STM:n asetus (1336/2002) ja tämän määräyksen kohdat 1.2.2.1 ja 1.5.1.1.1.1. 

Sijoitusten käypä arvo määritetään kohdan 1.6 mukaisesti. 

1.5.1.1.1.1 Hankintameno 

Alkuperäinen hankintameno: 

Sijoitusten alkuperäinen hankintameno määritetään kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin sekä VKL:n 74 
§:n ja 74 a §:n 1 momentin mukaisesti. Mikäli kiinteitä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava 
KILA:n tätä asiaa koskevaa yleisohjetta (31.1.2006). 

Optiolainan hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään optiotodistuksesta, laina-
osuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin 
sellaista ei ole saatavissa, lainaosuudesta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyar-
vo. 

Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten hankintameno muutetaan Suomen rahaksi saamisten osalta kirjanpitolain 
5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen ja muun sijoitusomaisuuden osalta han-
kinta-ajankohdan vastaavaa kurssia käyttäen. 

Jäljellä oleva hankintameno: 

Sijoitusten jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon sekä kertyneiden poistojen 
ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää 1.2.2.1 kohdassa tarkoitettujen jaksotusten 
vastaerän. 

Rakennusten poisto sekä arvonalentuminen ja arvonalentumisen palautus: 

Rakennusten hankintameno mukaan lukien rakennusten ainesosat, irtaimisto ja pitkävaikutteiset menot poiste-
taan vaikutusaikanaan (VKL:n 74 b §:n 1 momentti) ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. 
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Poistoilla alennetaan tulosvaikutteisesti rakennusten hankintamenoa ja ne merkitään tuloslaskelmassa sijoitus-
toiminnan kuluihin (ks. kohta 1.2.2.3). 

Rakennuksesta tehdään poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä osin, kun rakennuksen poistot eivät ole riittävät 
alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi. Rakennusten arvonalentumi-
nen merkitään silloin sijoitustoiminnan kuluihin kohtaan arvonalentumiset. Arvonalentuminen tehdään silloin, 
kun kiinteistön käypä arvo tilinpäätöspäivänä on sen jäljellä olevaa hankintamenoa pienempi. 

Jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan hankintamenon ja hankintamenosta tehtyjen kertyneiden poistojen 
ja arvonalentumisten erotusta. 

Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen palautus 
enintään rakennuksen alkuperäiseen hankintamenoon asti. Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin 
kirjattua arvonalentumista. Rakennuksesta tehtyjä poistoja ei saa palauttaa. Arvonalentumisen palautus merki-
tään sijoitustoiminnan tuottoihin. 

1.5.1.1.1.2 Arvonkorotus 

Sijoitusten arvoa voidaan korottaa VKL:n 74 b §:n 3 momentin mukaisesti. Arvonkorotus tuloutetaan sinä vuon-
na, jolloin se on tehty kirjanpidossa ja merkitään tuloslaskelmaan omana eränään. 

Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. 

Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen ensin palautettava kohdan 
1.5.1.11 mukaisesti. Rakennusten poistoja ei palauteta. Vain poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon 
ylittävä osuus kirjataan arvonkorotuksena. 

Rakennuksen tuloutettu arvonkorotus poistetaan kohdan 1.5.1.1.1.1 mukaisesti. 

Arvonkorotus tulee peruuttaa tai oikaista siltä osin kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon 
tai omaisuus on tuhoutunut. Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. 
Jos käypä arvo laskee alle poistamattoman hankintamenon, sovelletaan tähän osuuteen kohdan 1.5.1.1.1.1 ar-
vonalentumista koskevia määräyksiä. 

Mikäli arvonkorotus on tuloutettu, myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankin-
tamenon ja tuloutettujen arvonkorotusten erotus. Hyödykkeen käyttötarkoituksen muutoksen perusteella arvon-
korotuksen peruutusta tai oikaisua ei suoriteta. 

1.5.1.1.1.3 Omaisuuden käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 

Hyödyke siirretään VKL:n 74 c §:n mukaan sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi kirjanpitoarvon mää-
räisenä. 

Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, tuloutettua 
arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasi-
allisen käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua 
tuloutettua arvonkorotusta. 

1.5.1.1.1.4 Kirjanpito 

Eläkekassan kirjanpidon perusteella tulee pystyä selvittämään sijoituksiin merkityn omaisuuden alkuperäinen 
hankintameno, kertyneet arvonalentumiset, tehdyt arvonalentumisten palautukset sekä arvonkorotukset erikseen 
saamisiksi sekä sijoitus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta. 
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1.5.1.1.2 Rahoitusvälineen, sijoituskiinteistön ja biologisen hyödykkeen arvostaminen kirjanpidossa käy-
pään arvoon VKL:n 74 b §:n 4 ja 5 momentin mukaisesti 

Mikäli eläkekassa valitsee VKL:n 74 b §:n 4 momentin mukaisesti rahoitusvälineiden ja/tai 74 b §:n 5 momentin 
mukaisesti sijoituskiinteistöjen ja/tai biologisten hyödykkeiden arvostamisen kirjanpidossa käypään arvoon, 
rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden kirjanpidollisessa käsittelyssä noudatetaan 
VKL:n lisäksi tätä määräystä ja STM:n asetusta ”Rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödyk-
keiden ja muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen”. 

• Rahoitusvälineiden arvostamisesta käypään arvoon ja suojauslaskennasta tässä määräyksessä esitetyin 
rajauksin lisäohjeistusta saa IAS-39:stä (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen). (Rahoitus-
väline ja rahoitusinstrumentti –termit ovat synonyymeja.) 

1.5.1.1.2.1 Rahoitusvälineen arvostaminen kirjanpidossa käypään arvoon 

Määritelmiä: 

Rahoitusväline 

Rahoitusväline on rahoitusvara tai –velka. Rahoitusvarat, jotka eläkekassa voi arvostaa käypään arvoon VKL 74 
b §:n 4 momentin mukaisesti, muodostuvat tase-erästä sijoitukset (pl. sijoituskiinteistöt sekä omassa käytössä 
olevat kiinteistöt ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet ja osuudet). Rahoitusvelat, jotka eläkekassa voi arvos-
taa käypään arvoon, muodostuvat veloista, jotka ovat osa eläkekassan kaupankäyntisalkkua tai rahoitusjohdan-
naisia. 

Oman pääomanehtoinen sijoitus 

Oman pääoman ehtoinen sijoitus on mikä tahansa rahoitusvara, joka osoittaa oikeutta yhtiön varoihin sen kaikki-
en velkojen vähentämisen jälkeen. 

Transaktiomenot 

Transaktiomenot ovat rahoitusvaroihin ja –velkoihin kuuluvan erän hankkimisesta ja luovuttamisesta välittömäs-
ti johtuvat lisämenot. 

Sijoitusten luokat rahoitusvarojen arvostamista varten: 

1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
2. Eräpäivään asti pidettävät 
3. Lainat ja muut saamiset 
4. Myytävissä olevat 

Efektiivisen koron menetelmä 

Efektiivisen koron (sisäisen koron) menetelmä on menetelmä, jota käytetään rahoitusvaroihin ja velkoihin kuu-
luvan erän jaksotetun hankintamenon laskemiseen ja korkotuoton ja –kulun kohdistamiseen asianomaiselle ajan-
jaksolle. Efektiivinen korko (sisäinen korko) on se korkokanta, jota käyttäen rahoitusvälineen odotettavissa ole-
vana juoksuaikana tai - mikäli tämä on perusteltavissa – lyhyemmän ajan jakson kuluessa saatavaksi tai suoritet-
tavaksi arvioidut vastaiset maksut tulevat diskontatuiksi täsmälleen kyseisen rahoitusvaroihin tai –velkoihin 
kuuluvan erän nettokirjanpitoarvon suuruisiksi. Efektiivistä korkokantaa laskiessaan yhteisön on arvioitava raha-
virrat ottamalla huomioon rahoitusvälineen kaikki sopimusehdot (esimerkiksi mahdollisuus suorittaa maksu 
ennen eräpäivää tai lunastaa rahoitusväline ja muut vastaavat optiot), mutta se ei saa ottaa huomioon vastaisia 
luottotappioita. Laskelmaan on sisällytettävä kaikki sellaiset sopimusosapuolten välillä suoritettavat tai saatavat 
palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat kiinteä osa efektiivistä korkoa, transaktiomenot sekä kaikki muut yli- ja ali-
kurssit. 
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Niissä harvoissa tapauksissa, joissa rahoitusvälineen rahavirtoja tai odotettavissa olevaa juoksuaikaa ei ole mah-
dollista arvioida luotettavasti, yhteisön on kuitenkin käytettävä sopimukseen perustuvia rahavirtoja rahoitusin-
strumentin koko sopimusajalta. 

Lineaarinen jaksotusmenetelmä 

Lineaarinen jaksotusmenetelmä on menetelmä, jossa joukkovelkakirjalainan tai muun vastaavan raha- ja pää-
omamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan tasaisesti korkotuotoksi tai niiden 
vähennykseksi joukkovelkakirjalainan tai muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen juoksuaikana. Kat-
so tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.2.2.1 ja 1.5.1.1.1.1. 

Kytketty johdannainen 

Kytketty johdannaisinstrumentti erotetaan pääinstrumentista ja käsitellään kirjanpidossa kuten itsenäinen joh-
dannainen, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

- sen taloudelliset ominaispiirteet ja riskit eivät liity läheisesti vastaaviin pääinstrumentin ominaisuuksiin, 
- samanlaiset ehdot sisältävä erillinen sopimus täyttäisi johdannaisinstrumentin määritelmässä esitetyt eh-

dot, 
- yhdistelmäinstrumenttia ei arvosteta käypään arvoon eikä käyvän arvonmuutoksia kirjata tulosvaikuttei-

sesti. 

Kun kytketty johdannainen on erotettu pääinstrumentista, luokitellaan pääinstrumentti, joka on rahoitusväline, 
asianmukaiseen rahoitusvälineen ryhmään. 

Mikäli kytketty johdannainen tulisi erottaa pääinstrumentista, mutta johdannaisen käypä arvo ei ole määritettä-
vissä hankintahetkellä eikä myöhempänä tilinpäätöspäivänä, koko yhdistelmäinstrumenttia (pääinstrumentti + 
johdannainen) käsitellään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävänä rahoitusvälineenä. 

Käypä arvo 

Sijoitusten käypä arvo ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.6.2. 

Monetaarinen sijoitus 

Monetaarisia eriä ovat sijoituksista ne, jotka saadaan tai maksetaan kiinteään määritettävissä olevaan rahamää-
rään, esim. sijoituslainasaamiset ja muut lainasaamiset. 

1.5.1.1.2.1.1.  Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset  

Sijoitusten luokittelu 

Arvostamista varten rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seuraavasti: 

Sijoitusten ryhmät: Arvostaminen: Arvonmuutokset 

1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät Käypä arvo Tuloslaskelma 
2. Eräpäivään asti pidettävät Jaksotettu hankintameno Tuloslaskelma 
3. Lainat ja muut saamiset  Jaksotettu hankintameno Tuloslaskelma 
4. Myytävissä olevat Käypä arvo Tase/ käyvän arvon rahasto 

Rahoitusvaroihin kuuluvien sijoitusten luokittelu kirjanpidossa arvostamista varten eri ryhmiin (ryhmät 1.-4.) 
tulee tehdä sijoituskohdekohtaisesti hankintahetkellä (paperi-paperilta). Luokittelu tulee tehdä dokumentoidusti. 
Luokittelu ei muuta näiden sijoitusten nykyistä esittämistapaa taseessa. Sijoitukset tase-erä esim. ”Osakkeet ja 
osuudet” saattaa siten sisältää eri arvostamisluokkiin kuuluvia sijoituksia (esim. osakkeita saattaa olla kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettävien ryhmässä ja myytävissä olevien ryhmässä). 
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulee kertoa, miten sijoitukset on tilinpäätöksessä arvostamista varten luoki-
teltu eri ryhmiin. 

1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävillä sijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia, joita ostetaan ja myydään tarkoituk-
sena hyötyä markkinoiden, indeksien tai hintojen vaihteluista tai lyhytaikaisista muutoksista. 

Sijoitus luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi, jos se on osa vastaavanlaisten sijoitusten muodos-
tamaa salkkua, jolla on toistuvasti käyty kauppaa lyhytaikaisen voiton tavoittelemiseksi. 

Johdannaiset luokitellaan aina kaupankäyntitarkoituksessa hankituiksi sijoituksiksi, ellei niihin sovelleta suojaus-
laskentaa. 

Sijoitukselle, joka luokitellaan ryhmään ”Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät”, tulee olla saatavissa käypä 
arvo markkinoilta. Sijoituksia ei saa myöhemmin luokitella uudelleen tähän ryhmään tai tästä ryhmästä pois. 

2. Eräpäivään asti pidettävät 

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin luokitellaan ne rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset, joihin liittyvät mak-
susuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät tiettyyn aikaan ja jotka eläkekassa vakaasti aikoo 
pitää ja pystyy pitämään eräpäivään asti lukuun ottamatta: 1. niitä, jotka eläkekassa alkuperäisen kirjaamisen 
yhteydessä määrää kirjattavaksi kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi; 2. niitä, jotka on luokiteltu myytävissä 
oleviksi; ja 3. niitä, jotka vastaavat lainat ja saamisten määritelmää. 

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin voi kuulua vain sijoituksia, jotka ovat rahoitusmarkkinavälineitä. 

Eläkekassa ei saa luokitella ”eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään mitään sijoitusta, jos se on tilikaudella tai 
kahtena edellisenä tilikautena myynyt tai luokitellut uudelleen olennaisen osan tähän ryhmään kuuluneista sijoi-
tuksista ennen niiden eräpäivää tai eläkekassan kyky pitää sijoituksia eräpäivään asti on muuttunut. Olennaisuut-
ta tarkastellaan suhteessa koko ”eräpäivään asti pidettävät” - ryhmään. Kielto on voimassa kaksi vuotta tilikau-
den päättymisestä. 

3. Lainat ja muut saamiset 

”Lainat ja muut saamiset” - ryhmään luokitellaan ne sijoitukset, jotka eläkekassa on saanut lainaamalla rahaa ja 
joiden maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä. ”Lainat ja muut saamiset” -ryhmään luokitellaan ne 
lainat, saamiset ja velkainstrumentit, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja toimivilla markkinoilla. 

Sijoitusta ei saa luokitella uudelleen toiseen ryhmään ”lainat ja saamiset” –ryhmästä. 

4. Myytävissä olevat 

Ellei sijoitusta ole luokiteltu ”kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien” - ryhmään, ”eräpäivään asti pidettävien” - 
ryhmään tai ”lainat ja muut saamiset” -ryhmään, se luokitellaan ”myytävissä olevien” -ryhmään. 

Sijoitusten siirrot ryhmästä toiseen 

Sijoituksia ei saa myöhemmin (alkuperäisen kirjaamisen jälkeen) luokitella uudelleen toiseen ryhmään, lukuun 
ottamatta ”eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään kuuluvia sijoituksia. 

Mikäli ”eräpäivään asti pidettävät” –ryhmästä mm. myydään tai uudelleen luokitellaan toiseen ryhmään olennai-
nen osa sijoituksia ennen eräpäivää (saastuminen), kaikki ryhmän sijoitukset tulee arvostaa käypään arvoon ja 
luokitella uudestaan ”myytävissä olevien” –ryhmään. Näin täytyy menetellä myös, jos eläkekassa ei aio tai ei 
pysty pitämään sijoituksia, jotka se on luokitellut eräpäivään asti pidettäviksi ja näiden sijoitusten määrä on 
olennainen suhteessa koko ”eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään luokiteltuihin sijoituksiin. 

Arvostaminen 
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Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 

Sijoitusta hankittaessa ne merkitään kirjanpitoon siitä maksettuun hankintamenoon. Transaktiomenot sisällyte-
tään kaikkien sijoituksien alkuperäiseen kirjanpitoarvoon lukuun ottamatta kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-
viä sijoituksia. 

Sijoitusten myöhempi arvostaminen 

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, jaksotettuun hankintamenoon tai 
käypään arvoon. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon joko efektiivisen 
koron menetelmällä tai lineaarisella jaksotusmenetelmällä. 

Sijoituksen käyvästä arvosta ei vähennetä transaktiomenoja. 

Käypään arvoon arvostaminen: 

Mikäli eläkekassa valitsee rahoitusvaroihin kuuluvien sijoitusten arvostaminen käypään arvoon, arvostustapa on 
valittava sijoitusluokkien (edellä ryhmät 1.-4.) perusteella yli tase-erien. Sijoituksen käypä arvo määritellään 
määräyksen kohdan 1.6.2 perusteella. Johdonmukaisesti tätä ”arvostustapaa” sovelletaan kaikkiin rahoitusvaroi-
hin kuuluviin sijoituksiin. 

Käypään arvoon arvostettavat sijoitusten ryhmät: 
- Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät (1. ryhmä) ja 
- Myytävissä olevat (4. ryhmä) 

Kun sijoitus merkitään taseeseen käypään arvoon VKL luvun 74 b :§ n 4 momentin mukaisesti, merkitään tasee-
seen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon sen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikai-
sesta erosta johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta noudattaen. Lasken-
nallinen verovelka tai –saaminen merkitään erilliseksi eräksi taseeseen. 

Valittaessa sijoitusten arvostaminen käypään arvoon, arvostetaan osa sijoituksista kuitenkin jaksotettuun hankin-
tamenoon/hankintamenoon. Sijoitukset, joita ei arvosteta käypään arvoon ovat: 

1. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 

Eräpäivään asti pidettävä sijoitus arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon joko lineaarista jaksotusme-
netelmää tai efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Mikäli on objektiivista näyttöä sijoituksen ar-
vonalentumisesta, kirjataan arvonalentuminen tulosvaikutteisesti. Jaksotettua hankintamenoa alennetaan 
vain muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista johtuvilla arvonalentumisilla. 

2. Lainat ja muut saamiset 

Ryhmässä ”lainat ja muut saamiset” arvostetaan sijoitukset jaksotettuun hankintamenoon. Mikäli on ob-
jektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen arvo on alentunut, kirjataan arvonalentuminen tulosvaikutteisesti. 

3. Sijoitus ”myytävissä olevien ryhmässä” 

Mikäli sijoituksen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, saattaa myytävissä olevien ryhmässä ol-
la hankintamenoon arvostettuja sijoituksia. 

Noteeraamattomat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 

Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, joille ei ole saatavissa noteerausta ja joiden arvoa ei 
muutoinkaan voida luotettavasti määritellä sekä johdannaiset, joiden kohde-etuutena on tällaiset notee-
raamattomat oman pääoman ehtoiset instrumentit ja jotka on toteutettava luovuttamalla tällaisia oman 
pääoman ehtoisia instrumentteja, arvostetaan hankintamenoon. Mikäli on objektiivista näyttöä oman pää-
oman ehtoisen sijoituksen arvonalentumisesta, kirjataan arvonalentuminen tulosvaikutteisesti. 
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Sijoitukset, jotka on määritetty suojauskohteiksi suojauslaskennassa, arvostetaan suojauslaskentaa koskevien 
säännösten mukaisesti, ks. tämän määräyksen kohta 1.5.1.2.2.2. 

Hankintamenoon arvostetun sijoituksen myöhempi arvostaminen käypään arvoon:  

Sijoitus, joka on luokiteltu ”myytävissä olevien” - ryhmään, ja joka on sen käyvän arvon puuttuessa kuitenkin 
merkitty kirjanpitoon hankintamenoon, on arvostettava käypään arvoon heti, kun sijoituksen käypä arvo on saa-
tavissa (markkinoilta tai määritettävissä luotettavasti). Sijoituksen kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus merki-
tään omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon. 

Käyvän arvon rahasto 

”Myytävissä olevien” –ryhmään kuuluvien sijoitusten käyvän arvon muutos merkitään aina omaan pääomaan 
sisältyvään ”käyvän arvon rahastoon”. 

Käyvän arvon rahastoon kirjataan aina myös ”myytävissä olevien” ryhmään kuuluvan ns. ei-monetaarisen sijoi-
tuksen valuuttakurssiero (muiden sijoitusten valuuttakurssierot kirjataan aina tulosvaikutteisesti). 

Velkainstrumentin, joka kuuluu ”myytävissä olevien” –ryhmään, arvostuksessa korkotason muutoksista johtuva 
arvostusero merkitään käyvän arvon rahastoon ja valuuttakurssieroista johtuva arvostusero merkitään tulokseen. 

Kun sijoituksesta luovutaan, sijoituksen käyvän arvon rahastoon kertynyt arvon muutos siirretään tulokseen. 

Mikäli ”eräpäivään asti pidettävien” – ryhmästä siirretään sijoitukset ”myytävissä olevien” –ryhmään, siirretyt 
sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon sekä kirjanpitoarvon erotus merkitään käyvän arvon 
rahastoon. 

Mikäli käypään arvoon taseeseen merkitystä ”myytävissä olevien” -ryhmään kuuluvasta sijoituksesta on merkitty 
tappiota käyvän arvon rahastoon ja jos on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen arvo on pysyvästi 
alentunut, käyvän arvon rahastoon merkitty kertynyt nettotappio poistetaan käyvän arvon rahastosta ja kirjataan 
tulosvaikutteisesti arvonalentumistilikaudella, vaikka sijoitusta ei ole kirjattu pois taseesta (ei luovutettu). 

Arvonalentuminen ja sen palautus  

Arvonalentuminen: 

Mikäli on objektiivista näyttöä sijoituksen arvonalentumisesta, kirjataan ”eräpäivään asti pidettävät”, ”lainat ja 
muut saamiset” sekä ”myytävissä olevat” –ryhmään kuuluvasta sijoituksesta arvonalentuminen tulokseen. 

Sijoituksesta tehdään arvonalentuminen, mikäli olosuhteet, niiden muutokset tai muu sijoituksen haltijan tietoon 
tulleet tappiot synnyttävät tapahtumat osoittavat (objektiivinen näyttö), että sijoituksen tasearvo ei ehkä ole ker-
rytettävissä (ei vastaa tulonodotuksia). Sijoitusten tasearvot arvioidaan vuosittain, mikäli analyysi osoittaa ta-
searvon olevan liian korkea, määritellään sijoituksen realisoimisesta todennäköisesti saatavissa oleva rahamäärä 
(todennäköinen luovutushinta). Arvonalentuminen vastaa tasearvon ja todennäköisen luovutushinnan eroa. 

 ”Objektiivinen näyttö” ks. IAS-39 kohdat 58-62. 

Ks. myös määräyksen kohta käyvän arvon rahasto. 

Arvonalentumisen palautus 

Mikäli sijoituksen, jonka arvosta on tehty tulosvaikutteinen arvonalentuminen, arvo myöhemmin kasvaa, palau-
tetaan aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen. Arvonalentumisen palauttaminen ei saa johtaa sijoituksen kirjaa-
miseen arvoon, joka on suurempi kuin hankintameno olisi ollut arvonalentumisen peruuttamisajankohtana, jos 
arvonalentumista ei olisi kirjattu. 

Jaksotettuun hankintamenoon merkittyjen sijoitusten ja ”myytävissä olevien” - ryhmään kuuluvien velkainstru-
menttien arvonalentumisen palautus kirjataan aina tulosvaikutteisesti. ”Myytävissä olevien” – ryhmään kuuluvan 
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oman pääoman ehtoisen sijoituksen tuloslaskelmaan kirjattua arvonalentumista ei saa palauttaa tulosvaikutteises-
ti, vaan palautus merkitään käyvän arvon rahastoon. 

Hankintamenoon arvostettujen noteeraamattomien osakkeiden arvonalentumista ei saa myöhemmin palauttaa. 

1.5.1.1.2.1.2.  Rahoitusvelat 

Velkojen luokittelu: 

Arvostamista varten rahoitusvelat luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seuraavasti: 

Velkojen luokat: Arvostaminen: Arvonmuutokset 

1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat Käypä arvo Tuloslaskelma 
2. Johdannaiset Käypä arvo Tuloslaskelma 
3. Muut velat Jaksotettu hankintameno ei relevantti 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja ovat mm. ne velat, jotka syntyvät, kun arvopapereita on 
otettu lainaksi ns. takaisinostosopimuksin (REPO). Lisäksi johdannaissopimuksiin perustuvat velat ovat kaupan-
käyntitarkoituksessa pidettäviä velkoja. 

Arvostaminen 

Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 

Rahoitusvelan arvo kirjanpitoon merkittäessä on saadun vastikkeen käypä arvo ml. transaktiomenot. 

Rahoitusvelan myöhempi arvostaminen 

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen rahoitusvelka arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvelan käyvästä arvosta ei 
vähennetä transaktiomenoja. 

Arvostustuloksen merkitseminen  

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävän rahoitusvelan arvostustulos merkitään aina tulokseen. 

1.5.1.1.2.2 Sijoituskiinteistöjen arvostaminen kirjanpidossa käypään arvoon VKL 74 b §:n 5 mom. mukaan 

Määritelmiä 

Sijoituskiinteistö 

Sijoituskiinteistö on kiinteistö (maa-alue tai rakennus – tai rakennuksen osa tai molemmat), joita eläkekassa pitää 
hallussaan pikemminkin hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua tai niitä molempia kuin käyt-
tääkseen niitä hallinnollisiin tarkoituksiin. 

Eläkekassa omistaa kiinteistöjä sijoitusmielessä (sijoituskiinteistöt) tai oman liiketoiminnan tarpeita varten 
(omassa käytössä oleva kiinteistö). Oman henkilöstön käytössä olevat kiinteistöt luokitellaan omassa käytössä 
oleviksi kiinteistöksi. 

Asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeet (Oy/keskinäinen yhtiö) 

Eläkekassan omistamia asunto- ja keskinäisen kiinteistöyhtiön sekä kiinteistöyhtiön osakkeita ja osuuksia, joiden 
tilat eivät ole eläkekassan käytössä, käsitellään tämän määräyksen mukaisesti kuten sijoituskiinteistöjä eli ne 
voidaan arvostaa kirjanpidossa käypään arvoon. 
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Kiinteistöjen luokittelu 

Arvostamista varten kiinteistöt luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seuraavasti: 

Kiinteistöjen luokat: Arvostaminen: Arvonmuutokset  
 
1. Sijoituskiinteistöt Käypä arvo  Tuloslaskelma 
 - Kiinteistöt 
 - Aoy ja Koy 
2. Omassa käytössä oleva kiinteistö (Jaksotettu) hankintameno Tuloslaskelma/arvonalentumiset 

Arvostaminen 

Omassa käytössä oleva kiinteistö: 

Eläkekassan omassa käytössä oleva kiinteistö arvostetaan kirjanpidossa hankintamenoon tämän määräys ja ohje-
kokoelman kohdan 1.5.1.1.1 mukaisesti. 

Sijoituskiinteistö: 

Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 

Sijoituskiinteistöä hankittaessa se merkitään kirjanpitoon siitä maksettuun hankintamenoon. 

Transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen hankintamenoon. 

Sijoituskiinteistön myöhempi arvostaminen 

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoituskiinteistö arvostetaan käypään arvoon. Transaktionmenoja ei vähennetä 
käyvästä arvosta. 

Sijoituskiinteistö, joka on sen käyvän arvon puuttuessa (käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää) merkit-
ty kirjanpitoon hankintamenoon, on arvostettava käypään arvoon heti kun sijoituskiinteistön käypä arvo on saa-
tavissa. 

Sijoituskiinteistön käypä arvo 

Mikäli eläkekassa valitsee sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon, käypä arvo määritetään tämän 
määräys- ja ohjekokoelman kohdan 1.6.1 mukaisesti. 

Käypään arvoon arvostetuista sijoituskiinteistöistä ei tehdä poistoja. 

Kun sijoituskiinteistö merkitään taseeseen käypään arvoon VKL 74 b §:n 5 momentin mukaisesti, merkitään 
taseeseen ja tuloslaskelmaan kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisesta erosta johtuva laskennallisen 
verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta noudattaen. Laskennallinen verovelka tai –saaminen 
merkitään erilliseksi eräksi taseeseen. 

Kiinteistöjen siirrot sijoituskiinteistöjen ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen välillä 

Kiinteistöjen siirrot sijoituskiinteistöjen ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen välillä on mahdollisia silloin, 
kun tapahtuu kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. 

- Mikäli sijoituskiinteistö arvostetaan kirjanpidossa hankintamenoon, kiinteistön siirto sijoituskiinteistöstä 
omassa käytössä olevaksi kiinteistöksi tehdään kirjanpitoarvosta. 

- Mikäli sijoituskiinteistö arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, siirretään kiinteistö omassa käytössä 
olevaksi kiinteistöksi käyvästä arvosta. Jatkossa kiinteistön hankintameno vastaa sen käypää arvoa siirto-
päivänä (eli päivä, jolloin käyttötarkoitus muuttui). 
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- Jos omassa käytössä oleva kiinteistö siirretään käypään arvoon arvostettavaksi sijoituskiinteistöksi, kiin-
teistön siirtopäivän kirjanpitoarvon ja käyvän arvon ero kirjataan tulokseen. 

Mikäli omassa käytössä oleva kiinteistö aiotaan myydä, pysyy kiinteistö ”omassa käytössä olevien kiinteistöjen” 
- ryhmässä myyntipäivään asti. 

1.5.1.1.2.3 Biologinen hyödyke 

Maataloustoiminta on toimintaa, jossa yritys hallitsee biologisten hyödykkeiden biologista muuttumista myyntiä 
varten, maataloustuotteiksi tai muiksi biologisiksi hyödykkeiksi. Metsätalous luetaan osaksi maataloustoimintaa 
ja siihen liittyvät hyödykkeet (esim. puut istutetussa metsässä, turve) ja maataloustuotteet (kuitu- ja tukkipuu) 
esitetään taseessa osana sijoituksia. Maataloustuotteet ovat biologisista tuotteista (esim. kasvi) korjuun kautta 
saatuja tuotteita (esim. metsämaasta irrotettu kuitu- ja tukkipuu). 

Biologinen hyödyke arvostetaan alun perin kirjanpitoon merkittäessä sekä jokaisena tilinpäätöspäivänä käypään 
arvoon vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Mikäli biologisen hyödykkeen käypä arvo ei ole 
luotettavasti määritettävissä, biologinen hyödyke arvostetaan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappiolla 
vähennettyyn hankintamenoon. 

Biologisen hyödykkeen arvostamisessa syntynyt arvonmuutos merkitään aina tulosvaikutteisesti. 

1.5.1.2 Suojaaminen ja suojauksen käsittely kirjanpidossa (suojauslaskenta) 

Mikäli eläkekassa suojaa ”sijoituksiin” kuuluvaa erää, suojaamisessa ja suojauksen kirjanpidollisessa käsittelys-
sä noudatetaan tätä määräystä. 

Suojaaminen 

Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa eläkekassa suojaa tiettyä tase-erää, samanlaisten sijoitusten ryhmää 
tai kassavirtaa tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan eläkekassan riskienhallinnan mukaisesti. 

Suojauksen tulee olla tehokas ja suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojauksen kri-
teerit. Jos suojaus ei enää täytä tämän määräyksen edellyttämiä suojauksen kriteereitä, suojauslaskentaa ei saa 
soveltaa ja jo aloitettua suojauslaskentaa on lakattava soveltamasta siitä hetkestä eteenpäin. 

Nettopositiosuojaukseen ei voida soveltaa suojauslaskentaa. 

Eläkekassan suojauspolitiikka, johdannaissopimuksen käyttötarkoitus ja suojauksen tehokkuuden seuranta ks. 
tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 4.1.1.4. 

Määritelmät: 

Suojaus 

Suojaus tarkoittaa kirjanpidossa yhden tai useamman suojausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, 
että sen tai niiden käyvän arvon muutokset kumoavat suojauskohteen arvon muutokset tai rahavirtojen muutok-
set kokonaan tai osittain. 

Suojauksen tehokkuus  

Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin suojausinstrumentti kumoaa suojattavasta riskistä 
johtuvia arvon tai rahavirtojen muutoksia. 

Suojattava riski 

Suojauksen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskeihin. 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



1—23 

Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski tai osakkeen hintariski, joka aihe-
uttaa suojausuhteessa joko arvon tai rahavirran muutoksia. Yksilöidyn riskin täytyy vaikuttaa tulokseen ja siltä 
on pystyttävä suojautumaan. 

Mikäli suojausinstrumentti suojaa monelta eri riskiltä, edellytetään, että: 

- suojattavat riskit on yksilöitävissä, 
- suojaus on tehokas ja 
- suojausinstrumentti ja erilaiset riskipositiot ovat kohdistettavissa toisiinsa. 

Suojausinstrumentti 

Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen. 

Asetettu optio ei voi koskaan olla suojausinstrumentti paitsi, jos se on kohdistettu kumoamaan ostetun option 
vaikutusta. 

Suojausinstrumentti määritellään lähtökohtaisesti kokonaan suojaavaksi. On myös mahdollista määritellä suo-
jausinstrumentti osittain suojaavaksi (suhteellinen osuus). Koko johdannaisinstrumentti on luettava aina osaksi 
suojaussuhdetta. Poikkeuksena ovat optiot, joiden osalta voidaan jättää niiden aika-arvo suojaussuhteen ulkopuo-
lella ja valuuttatermiinit, joiden osalta voidaan jättää korkoelementti suojaussuhteen ulkopuolelle. Suojaussuh-
teen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvonmuutokset tulee aina kirjata suoraan tulosvaikuttei-
sesti. 

Suojaustoimenpide tulee määrittää suojaavaksi koko suojausinstrumentin voimassaoloajalle. 

Suojauskohde 

Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa eläkekassan arvon tai vastaisten rahavirto-
jen muutosten riskille ja joka on suojauslaskennassa määritetty suojattavaksi. 

Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta sijoituksesta. 

Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä, edellyttäen, että suojauksen 
kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoituksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee 
olla samankaltainen riski, jolta suojaudutaan. Lisäksi suojatusta riskistä johtuvan kunkin ryhmään kuuluvan 
yksittäisen sijoituksen arvon odotetaan vaihtelevan samansuuntaisesti suhteessa riskistä johtuvaan koko ryhmän 
arvon muutokseen. 

1.5.1.2.1  Suojaussuhde 

Suojaussuhde täyttää suojauslaskennan edellytykset (suojauksen kriteeri) vain siinä tapauksessa, että suojaus 
täyttää seuraavat ehdot: 

1. Suojaussuhde on dokumentoitu kirjallisesti sille hetkelle, kun suojaus aloitetaan. 

Dokumentoinnin tulee sisältää: 

a. yksilöidyt tiedot suojausinstrumentista ja suojauskohteesta (sijoitus), 
b. kuvauksen suojattavasta riskistä (riskeistä) ja riskin (riskien) luonteesta, 
c. arvion ko. suojaussuhteen tehokkuudesta (selvitys siitä, miten eläkekassa arvioi suojausinstrumentin 

kykyä kumota suojattavasta riskistä johtuvat muutokset suojattavan erän arvossa), 
d. kuvauksen siitä, miten ja milloin ko. suojauksen tehokkuutta mitataan. 
e. kuvauksen eläkekassan riskienhallinnan tavoitteesta ja ko. suojaukseen ryhtymisen strategiasta, jotka 

liittyvät tähän suojaukseen (ks. määräys- ja ohjekokoelman kohta 4.1.1.4.). 
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2. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat arvon tai rahavirtojen muutokset erittäin te-
hokkaasti alun perin dokumentoidun, kyseistä suojaussuhdetta koskevan riskienhallintastrategian mukaisesti. 

3. Suojauksen tehokkuus on mitattavissa luotettavasti ts. sekä suojauskohteen arvo tai rahavirrat että suojausin-
strumentin käypä arvo ovat määritettävissä luotettavasti. 

4. Suojausta on arvioitu jatkuvasti (periodikohtaisesti ja kumulatiivisesti), ja sen on todettu tosiasiallisesti olleen 
hyvin tehokas (suojauksen tehokkuus välillä 80-125 %) koko ajan. 

1.5.1.2.2 Suojaustulosten käsittely kirjanpidossa (suojauslaskenta) 

1.5.1.2.2.1 Suojauslaskentamenettely hankintamenopohjaisessa kirjanpidossa 

Ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 4.1.1.5. 

1.5.1.2.2.2 Suojauslaskentamenettely käypään arvoon arvostettaessa 

Käyvän arvon suojauksessa suojauslaskenta on laskentaa, jossa on tarkoitus kohdistaa yksi tai useampi suo-
jausinstrumentti siten, että niiden käypä arvo kumoaa kokonaisuudessaan tai osittain tietyn suojauskohteen käy-
vän arvon muutosten tai rahavirtojen muutosten tulosvaikutukset. 

Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja jos ei sovelleta suojauslaskentamenettelyä, johdannai-
set luokitellaan arvostamista varten aina ”kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien” -ryhmään ja arvostetaan käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti. 

Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon suojausinstrumentti voi olla muu rahoitusvaroihin kuulu-
va sijoitus kuin johdannaisinstrumentti vain, kun suojaudutaan valuuttariskiltä. 

Suojaavia johdannaissopimuksia käyvän arvon suojauslaskennassa voivat olla johdannaissopimukset, jotka on 
tehty ulkopuolisen vastapuolen kanssa. 

”Eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään kuuluva sijoitus ei voi olla suojauksen kohteena, kun suojaudutaan korko-
riskiltä. 

• Mikäli eläkekassa arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon tämän määräyksen kohdan 1.5.1.1.2 mu-
kaisesti ja soveltaa niihin suojauslaskentaa, suojauslaskennasta saa lisäohjeistusta tässä määräyksessä 
esitetyin rajauksin IAS-39:stä (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen). 

Suojauslaskentamallit 

Suojauslaskentamallit: 

1. Käyvän arvon suojaus: suojautuminen taseeseen merkityn omaisuuserän tai omaisuuserän yksilöidyn osan 
käyvän arvon muutoksilta, jotka johtuvat riskistä (riskeistä) ja jotka saattavat vaikuttaa voittoon/tappioon. 

2. Rahavirran suojaus: suojautuminen tietystä riskistä johtuvista rahavirtojen vaihteluista, joka liittyy taseeseen 
merkittyyn omaisuuserään ja joka saattaa vaikuttaa voittoon tai tappioon. 

Suojaustulosten käsittely kirjanpidossa 

Käyvän arvon suojaus: 

Jos käyvän arvon suojaus täyttää suojauslaskennan edellytykset se on käsiteltävä kirjanpidossa seuraavasti: 

Suojausinstrumentti: 
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- voitto tai tappio suojausinstrumentin arvostamisesta käypään arvoon (kun suojausinstrumentti on johdan-
nainen) tai suojausinstrumentin kirjanpitoarvon valuuttakomponentin arvostamisesta (kun suojausinstru-
mentti on muu rahoitusvaroihin kuuluva sijoitus kuin johdannaisinstrumentti) kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Suojauskohde: 

- Suojattavasta riskistä johtuva suojauskohteen voitto/tappio, joka aiheutuu siitä riskistä (riskeistä), jolta on 
suojauduttu, kirjataan suojauskohteen tasearvonoikaisuksi ja tulosvaikutteisesti. 

 Näin menetellään myös silloin, kun suojauskohde arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset 
muutoin merkittäisiin omaan pääomaan (myytävissä olevien ryhmään kuuluva sijoitus) ja silloin, kun 
suojauskohde muutoin arvostetaan hankintamenoon. 

 Mikäli tase-arvonoikaisu koskee sellaista sijoitusta, johon sovelletaan efektiivisen koron menetelmää, 
oikaisu on jaksotettava tulosvaikutteisesti. Jaksottaminen on aloitettava heti kun oikaisu on kirjattu. Oi-
kaisu perustuu jaksotuksen alkamispäivän uudelleen laskettuun efektiiviseen korkoon ja se on kirjattava 
kokonaan tulosvaikutteisesti eräpäivään mennessä. 

Jos on suojauduttu vain sijoituksen tietyiltä riskeiltä, ne suojauskohteen käyvän arvon muutokset, jotka eivät liity 
suojaukseen merkitään tulokseen/taseeseen siten, kuin ne merkittäisiin siinä sijoitusten ryhmässä, johon suojattu 
sijoitus on luokiteltu (ks. tämän määräyksen kohta 1.5.1.1.2.1.1/ryhmät 1-4). 

Rahavirran suojaus: 

Suojausinstrumentti: 

Mikäli rahavirran suojaus täyttää suojauslaskennan edellytykset, se käsitellään kirjanpidossa seuraavasti: 

- Voitto tai tappio, joka johtuu tehokkaaksi suojaukseksi todetusta osasta suojausinstrumenttia, merkitään 
suoraan omaan pääomaan (käyvän arvon rahasto). 

- Tehoton osuus kirjataan tulosvaikutteisesti. 

Suoraan omaan pääomaan merkityt suojausinstrumentin arvostustulokset kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tili-
kaudella, jolla suojauskohde (suojattava sijoitus) vaikuttaa tulokseen. 

Suojauksen lakkauttaminen 

Eläkekassan tulee lopettaa suojauslaskennan soveltaminen ja tehdä se ei-takautuvasti, mikäli yksikin seuraavista 
ehdoista toteutuu: 

- Suojaus ei täytä suojauslaskennan edellytyksiä (ehdot ja dokumentointi), 
- Eläkekassa päättää lopettaa suojauksen 
- Suojaava rahoitusväline myydään tai se erääntyy tai se toteutetaan, eikä sitä korvata toisella rahoitusväli-

neellä. Mikäli korvaaminen toisella rahoitusvälineellä on osa eläkekassan kirjallista suojausstrategiaa, 
suojauksen voidaan katsoa kuitenkin jatkuvan. Korvaaminen uudella rahoitusvälineellä tulee uudelleen 
dokumentoida. 

Kun käyvän arvon suojauslaskenta on lopetettu ja suojattu sijoitus on korollinen sijoitus, ko. sijoituksen kirjanpi-
toarvoon tehty oikaisu jaksotetaan tulosvaikutteisesti sijoituksen jäljellä olevalle juoksuajalle. Oikaisu on kirjat-
tava kokonaisuudessaan tulosvaikutteisesti eräpäivään mennessä. 

Mikäli suojattu erä on ei-korollinen sijoitus, kirjanpitoarvoon tehty oikaisu pysyy osana rahoitusvälineen hankin-
tamenoa, kunnes se myydään tai sen arvon on todettu alentuneen. 

Kun rahavirran suojaus on lopetettu, suojausinstrumentin omaan pääoman käyvän arvon rahastoon kertyneet 
nettovoitot/-tappiot siirretään tulokseen. 

1.5.2 SAAMISTEN ARVOSTAMINEN 

Saamiset arvostetaan kirjanpidossa nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 
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1.6 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen 

Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). 

Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan Suomen rahaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli 
sijoitukset on sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, käypä arvo saadaan muuttaa Suomen rahaksi 
sitä noudattaen. Tilinpäätöspäivän kurssi on määritetty KILA yleisohjeessa (13.12.2005) ulkomaanrahan mää-
räisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta Suomen rahaksi. 

Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, se otetaan huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäes-
sä. 

Eläkekassan tulee säännöllisesti tarkistaa käyvän arvon arvostusmenetelmän toimivuus ja testata menetelmän 
luotettavuus. 

1.6.1 KIINTEISTÖSIJOITUKSET 

Yleisperiaate: 

Kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään kiinteistökohteittain. Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, 
toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoike-
utta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. 
Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. 

Käyvät arvot määritetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

1. Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa. 

2. Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä vapailla markkinoilla 
normaaleissa oloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella. 

3. Jos kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo määritetään STM:n ase-
tuksen 1327/2004 6 §:n 5-7 momentin mukaisesti. 

Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon: 

• käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet 
• rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin ja kunnallisteknisten töiden 

valmiusaste 
• vuokrataso, vuokrasopimusten sisältö ja alueen vuokranäkymät 
• yleinen markkinatilanne ja tuottovaatimukset. 

Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon määrityksessä on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on erityisesti tällöin suotavaa. 

Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden em. tavalla määritetystä markkina-arvosta/käyvästä 
arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Ns. hajaosak-
keiden velkaosuuden vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 

Arvioijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. 

Käyvän arvon/markkina-arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotetta-
vaan arvioon. 
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4. Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, suoritetaan asianmukainen käyvän arvon tarkistus. Näin saatua alem-
paa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu suoritettuun arviointiin. 

5. Jos kiinteistökohteen markkina-arvoa on mahdoton määrittää, käypänä arvona voidaan pitää jäljellä olevaa 
hankintamenoa. 

6. Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perus-
teella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona. 

7. Jos kiinteistökohde on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on tarkoitus myydä lähiaikoina, markki-
na-arvosta vähennetään todelliset tai arvioidut myyntikulut, mikäli ne ovat olennaiset. 

8. Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravavuokra-asuntojen ja 
aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annetun lain (1190/1993) 10 §:n mukaista 
luovutuskorvausta. 

1.6.2 MUUT SIJOITUKSET 

Yleisperiaate: 

Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

1. Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. 

2. Kun sijoituskohde noteerataan virallisessa arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän 
viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupan-
käyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kaupantekopäivä tai milloin noteerausta ei ole, tätä päi-
vää edeltävää viimeistä vastaavaa kurssia. 

3. Kun muille kuin 2 kohdassa mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa tilinpää-
töspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin 
tilinpäätöspäivä ei ole kaupantekopäivä tai milloin kurssia ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurs-
sia. 

4. Kun 2 tai 3 kohdassa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta luotettava-
na, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten kaupantekokurssien määrillä painotettua 
keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusarvoa. Peruste tälle on selostettava tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teissa. 

5. Muiden sijoitusten käypänä arvona pidetään todennäköistä luovutushintaa, joka määritetään STM:n asetuksen 
1327/2004 6 §:n 2-3 momentin mukaisesti. 

6. Mikäli sijoituskohteesta on olemassa ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella 
määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona. 

7. Jos 2 - 6 kohdassa mainittu sijoitus on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on tarkoitus myydä lähi-
aikoina, markkina-arvosta vähennetään todelliset tai arvioidut myyntikulut, mikäli ne ovat olennaiset. 

1.6.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET 

1. Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 

Käypä arvo määritetään 1.6.2 alakohdan 5 kohdan mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei ole löydet-
tävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa paitsi, jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisar-
voa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisarvoa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä 
lopullisesti todettu. 
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2. Indeksiin sidottu laina 

Mikäli indeksiin sidotulle lainalle ei ole saatavissa markkina-arvoa tai lainalle ei ole saatu sitovaa ostotarjousta 
tai lunastushintaa, määritetään lainan käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkeeseenlaskijan tai 
muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona. 

Käyvän arvon laskentaperiaatteet on selostettava tilinpäätöksen liitetiedoissa. Jollei lainan käypä arvo ole muu-
toin määritettävissä, käypänä arvona käytetään hankintamenoa. 

3. Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet 

Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän markkinahintaa mikäli johdannaissopimus 
on julkisen kaupankäynnin kohteena. Muussa tapauksessa käyvän arvon määrittäminen perustuu esimerkiksi 
vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai 
optioiden arvonmääritysmalleihin, sikäli kun niitä voidaan pitää luotettavina. Valittua arvonmääritysmallia on 
kyseisen johdannais-sopimuksen osalta sovellettava jatkuvasti, ellei ilmene perusteltua syytä sen muuttamiselle. 

Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on osoitettava, että yleisesti 
käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapitäviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on 
perusteltava, miksi käytetty malli antaa tarkemman arvion johdannaisen käyvästä arvosta. 

Sopimusten käyvissä arvoissa huomioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen niihin liittyvät odotettavissa 
olevat transaktiokustannukset, mikäli nämä ovat merkittävät. Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, ar-
vonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa 
arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 

Suojaavat ja ei-suojaavat valuuttamääräiset johdannaissopimukset muutetaan Suomen rahaksi noudattaen, mitä 
ulkomaanrahan määräisten saamisten ja velkojen muuttamisesta Suomen rahaksi sanotaan näissä määräyksissä. 

1.7 Lakisääteistä (B) ja muuta toimintaa (A) harjoittavan eläkekassan osasto-
kohtaiset määräykset 

VKL:n 8 §:n 2 momentin mukaan lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekassan on pidettävä 1.1.1999 lukien 
lakisääteisen ja muun toiminnan varat ja velat sekä tuotot ja kulut erillään. Lakisääteiseen toimintaan luetaan 
TEL:n vähimmäisehtojen mukainen eläketurva, TEL:n 11 §:n mukaisesti rekisteröity lisäetuus ja YEL:n mukai-
nen perusvakuutus. Muulla toiminnalla tarkoitetaan lakisääteisiä etuuksia täydentäviä vapaaehtoisia lisäeläkkeitä 
ja muita etuuksia. 

AB-eläkekassan kirjanpito on aina laadittava osastokohtaisesti. Tällöin kirjanpidosta on käytävä selville kum-
mankin osaston osalta erikseen kaikki tuloslaskelmaan ja taseeseen päättyvät erät. Tuloslaskelma ja tase on aina 
laadittava sekä A- ja B-osastojen osalta erikseen että koko kassan osalta. 

AB-eläkekassan kirjanpidon ja tilinpäätöksen osalta on lisäksi noudatettava STM:n antamia AB-eläkekassan 
osastokohtaisia asetusta ja määräystä. 
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1.8 Vastuun siirto 

VKL:n 132 §:n mukaan eläkekassa voi VVV:n suostumuksella siirtää vastuunsa kokonaan tai osaksi toiselle 
eläkekassalle, eläkesäätiölle tai vakuutusyhtiölle sekä ottaa vastuuta vastaan. 

Vastuunsiirto kirjataan eläkekassan kirjanpidossa sinä vuonna, jolloin vastuunsiirto on VVV:n hyväksymän 
vastuunsiirtosopimuksen mukaan tai VVV:n vahvistamana muuna ajankohtana tapahtunut. Vastuunsiirron osalta 
esitetään liitetiedoissa erikseen luovutetun ja vastaanotetun vastuunsiirron vaikutus, ks. määräyksen kohta 
1.9.1.2. Toimintakertomuksessa on oltava selvitys vastuunsiirroista (luovuttaminen ja vastaanottaminen) määrä-
yksen kohdan 1.1 mukaisesti. 

1.8.1 TEL:N JA MUUN KUIN TEL:N MUKAINEN VASTUUN SIIRTO 

Vastuun siirto kirjataan luovuttavan/vastaanottavan eläkekassan osalta ilman tulosvaikutusta. Vastuuvelan muu-
tos taseessa (tilikauden alku- ja loppusuureiden erotus) vastaa tällöin vastuuvelan kokonaismuutosta tuloslas-
kelmassa. 

Kirjausohje: 

Vastuun luovuttamisessa siirtyvä omaisuus kirjataan taseeseen sijoitusten tilien vähennykseksi ja tuloslaskelmas-
sa korvauskulujen tilille Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos (Muiden eläkkeidenkorvausvastuun 
muutos) ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen tilille Lakisääteiset eläkkeet (Muut eläkkeet). Luovutettava vastuu 
kirjataan tuloslaskelmassa tileille Vastuun siirrot ja Korvauskulut/Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun 
muutos (Muiden eläkkeiden korvausvasuun muutos) sekä tilille Vakuutusmaksuvastuun muutos/Lakisääteiset 
eläkkeet (Muut eläkkeet). 

Tilinpäätöksessä tuloslaskelman pääryhmässä korvauskulut tileille Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun 
muutos (Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos) sekä Vakuutusmaksuvastuun muutos/Lakisääteiset eläkkeet 
(Muut eläkkeet) yhdessä vastaavat silloin vakuutusteknisen vastuuvelan tilikauden taseen alku- ja loppusuureiden 
erotusta (-20). Tuloslaskelman tilillä Vastuun siirrot esitetään vastuun luovuttaminen omana eränään (-30). 

Korvauskulut: 

Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos -10 
(Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos) 

 Vastuun siirrot -30 

Vakuutusmaksuvastuun muutos: 

Lakisääteiset eläkkeet -10 -50 
(Muut eläkkeet) 
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1.8.2 TEL:N JA MUUN KUIN TEL:N MUKAISEN VASTUUN VASTAANOTTAMINEN 

Eläkekassa kirjaa vastuun vastaanottamisen taseeseen vastaavasti (peilikuvana) ilman tulosvaikutusta. 

Korvauskulut: 

Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos -10 
(Muiden eläkkeiden vastuuvelan muutos 
Vastuun siirto +30 

Vakuutusmaksuvastuun muutos: 

Lakisääteiset eläkkeet -10 +10 
(Muut eläkkeet) 

------------- 

Kohtien 1.8.1 ja 1.8.2 esimerkissä käytetyt luvut: 

Luovuttaminen:  Vastaanottaminen: 
Vakuutustekninen vastuuvelka tase v-1 100 Vakuutustekninen vastuuvelka tase v-1 100 
Vastuun siirto/ luovutus -30 Vastuunsiirto/vastaanottaminen +30 
Muu vastuuvelan muutos +50 Muu vastuuvelan muutos -10 
Vastuuvelka taseessa vuonna v 120 Vastuuvelka taseessa vuonna v 120  

Esimerkissä on oletettu, että vastuunsiirto vaikuttaa korvaus- ja vakuutusmaksuvastuuseen yhtä paljon. 
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1.9 Liitetietoja koskevat määräykset 

Tuloslaskelman ja taseen liitteenä on esitettävä VKL:n 74 b §:ssä, STM:n asetuksessa (1336/2002) ja siinä sää-
detyiltä osin kirjanpitoasetuksessa sekä STM:n asetuksessa (1327/2004) esitetyt liitetiedot. 

AB- eläkekassa esittää tilinpäätöksessään lisäksi osastoittain jäljempänä esitetyt sijoitustoimintaa koskevat liite-
tiedot 1.9.1.4 ja 1.9.2.1.1. 

Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita myös edelliseltä tilikaudelta. 

1.9.1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 

1.9.1.1 Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo 

Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo esitetään työnantajan ja työntekijäin osalta erikseen seuraavasti: 

Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo: 

TEL:n mukainen 
 Työnantajan osuus ____ 
 Työntekijäin osuus ____ ____ 
YEL:n mukainen  ____ 
 
Yhteensä  ____ 

1.9.1.1.1 Vakuutusmaksuvastuun muutos 

Lakisääteiset eläkkeet: 

TEL ____ 
YEL ____ 
Yhteensä ____ 
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1.9.1.2 Korvauskulut 

Maksetut korvaukset eritellään seuraavasti: 

Lakisääteiset eläkkeet: 
Maksetut eläkkeet: 
 TEL ____ 
 YEL ____ ____ 
Vastuunjakokorvaukset 1): 
 TEL ____ 
 YEL ____ ____ 
Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ____ 
YEL:n valtion osuus ____ 
Euroopan Yhteisön eläkkeiden siirtomäärien korot ____ 
Muut korvaukset ____ ____ 
Muut eläkkeet: 
Maksetut eläkkeet ____ 
Muut korvaukset ____ 
Takaisinostot ____ ____ 
 
Vastuun siirrot: 
Luovutetut ____ 
Vastaanotetut ____ ____ 
 
Yhteensä  ____ 
 

1) Vastuunjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta eikä osuutta YEL:n valtion osuudesta. 

- mikäli eläkekassa on luovuttanut tai ottanut vastaan vastuuta eritellään liitetiedoissa vastuun siirrot (luo-
vutettu/vastaanotettu) jaoteltuna TEL:n mukaiseen ja muuhun kuin lakisääteisestä toiminnasta aiheutu-
vaan vastuuseen. 

- liitetiedoissa kerrotaan TEL:n mukaiseen vastuunsiirtoon sisältyvä lisävakuutusvastuun määrä erikseen 
luovutetun ja vastaanotetun vastuun osalta. 
 

1.9.1.3 Hoitokulut 

Hoitokulut eritellään seuraavasti: 

Palkat ja palkkiot  ____ 
Eläkekulut  ____ 
Muut henkilösivukulut  ____ 
Muut hoitokulut  ____ ____ 

Mikäli muiden hoitokulujen määrä on olennainen annetaan liitetiedoissa tarvittaessa lisätietoa. Mikäli muihin 
hoitokuluihin sisältyvät poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, annetaan liitetiedoissa asiasta 
lisätietoa. 

1.9.1.4 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut eritellään seuraavasti: 

Sijoitustoiminnan tuotot: 
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Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen 
Osinkotuotot ____ 
Korkotuotot ____ 
Muut tuotot ____ ____ 
Tuotot kiinteistösijoituksista 
Osinkotuotot ____ 
Korkotuotot ____ 
 Muut tuotot ____ ____ 
Tuotot muista sijoituksista 
Osinkotuotot ____ 
Korkotuotot ____ 
Muut tuotot ____ ____ 
Yhteensä  ____ 
 
Arvonalentumisten palautukset  ____ 
Myyntivoitot  ____ 
Yhteensä  ____ 
 
Sijoitustoiminnan kulut: 
Kulut kiinteistösijoituksista  ____ 
Kulut muista sijoituksista  ____ 
Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut  ____ 
Yhteensä  ____ 
 
Arvonalentumiset ja poistot 
 Arvonalentumiset ____ 
 Rakennusten poistot ____ ____ 
Myyntitappiot  ____ 
Yhteensä  ____ 
 
Sijoitustoiminnan nettotuotto 
ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua  ____ 
 Sijoitusten arvonkorotus ____ 
 Sijoitusten arvonkorotusten oikaisu ____ ____ 

 Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 
 arvon muutoksia 1)

  Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut ____ 
 Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut ____ ____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  ____ 

 

1) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 

Liitetiedoissa kerrotaan erikseen: 
- sijoitustoiminnan tuottoihin ja kuluihin sisältyvät olennaiset kurssivoitot ja –tappiot ja 
- sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvän sijoitustoiminnan hoitokulujen yhteismäärä. 

1.9.2 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

1.9.2.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

1.9.2.1.1 Sijoitukset 

1. Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa hankintamenoon (VKL 74 b §:n 1-3 mom): 

1.1. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero: 

Sijoitusten 31.12. Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



1—34 

 hankintameno1) arvo arvo 
 
Kiinteistösijoitukset 
Kiinteistöt ____ ____ ____ 
Kiinteistöosakkeet ____ ____ ____ 
Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot ____ ____ ____ 
Lainasaamiset omilta kiinteistöyhteisöiltä ____ ____ ____ 
Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen 
 Työnantajayrityksen osakkeet ja osuudet ____ ____ ____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 työnantajayritykseltä ____ ____ ____ 
 Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä ____ ____ ____ 
 Saamiset työnantajayritykseltä ____ ____ ____ 
 Muut sijoitukset työnantajayritykseen ____ ____ ____ 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet ____ ____ ____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet ____ ____ ____ 
 Kiinnelainasaamiset ____ ____ ____ 
 Muut lainasaamiset ____ ____ ____ 
 Talletukset ____ ____ ____ 
 Muut sijoitukset2) ____ ____ ____ 
  ____ ____ ____ 

Arvostuserot yhteensä (sijoitusten käypä arvo – kirjanpitoarvo)  ____ 

Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno 
sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua 
nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-)   ____ 
 
Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia: 
Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset  ____ 
Käyttöomaisuuden arvonkorotukset  ____ ____ 
 

1) Jäljellä oleva hankintameno määritellään 1.5.1.1.1 kohdassa 
2) Kun muiden sijoitusten määrä on olennainen, on siitä annettava lisätietoa. 
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1.2. Kiinteistösijoitusten erittely 

1.2.A. Kiinteistösijoitusten muutokset: 

 Kiinteistöt ja  Lainasaamiset 
 kiinteistö-  omilta kiinteistö 
 osakkeet1)  yrityksiltä 

Hankintameno 1.1. X X 
 Lisäykset X X 
 Vähennykset -X -X 
 Tilikauden poistot -X  
Hankintameno 31.12. X X 
Arvonalentumiset 1.1. -X -X 
 Vähennysten arvonalentumiset X X 
 Tilikauden arvonalentumiset -X -X 
 Arvonalentumisten palautukset X X 
Arvonalentumiset 31.12. -X -X 
Arvonkorotukset 1.1. X 
 Lisäykset X 
 Vähennykset -X  
Arvonkorotukset 31.12. X 
Kirjanpitoarvo 31.12. X X 
 
1) sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 

1.2 B. Eläkekassan omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet: 

Jäljellä oleva hankintameno  ____ 
Kirjanpitoarvo   ____ 
Käypä arvo   ____ 

Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katsotaan olevan omassa 
käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan vapaa-ajanvietto- tai muussa sellaisessa eläke-
kassan omassa käytössä. Henkilökunnalle vuokratut tilat eivät ole omassa käytössä. Käytöltään jaetuissa kiinteis-
tökohteissa oman käytön osuus lasketaan tarvittaessa neliömetrien tms. jakosuhteen perusteella. 
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2. Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon (VKL 74 b §:n 3-4 mom): 

2.1. Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset: 

 
Kaupankäynti Myytävissä Epv:n asti Lainat Yhteensä Käyvän arvon muutos: 
tarkoitus olevat pidettävät ja muut  Edellisten  Käyvän 
   saamiset  tilikausien  arvon 
     ja tilik. rahasto 
     yli-/alijäämä:  

Osakkeet ja  
osuudet x x - - x x x 
Rahoitusmarkv. x x x - x x x 
Kiinnelainasaaminen - - - x x x - 
Muut lainasaamiset - - - x x x - 
Talletukset - - - x x x - 
Muut sijoitukset 1) x x - - x x x 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yhteensä x x x x x x x 
 
Sisältää sijoituksia, 
joiden käypänä 
arvona on käytetty 
hankintamenoa  x 
 
Eräpäivään asti pidettävien 
sijoitusten käypä arvo   x 
 
1) sisältää ei-suojaavat johdannaiset 

 

2.2. Kiinteistöt 

2.2.1. Sijoituskiinteistöt 
 
Sijoituskiinteistöt 
Tasearvo 1.1.x x 
Lisäykset/vähennykset +/-x 
Siirrot omasta käytöstä/omaan käyttöön +/-x 
Käyvän arvon muutos +/-x 
------------------------------------------------------------------- 
Yhteensä 31.12.x+1 x 
 
Josta hankintamenoon arvostetut sijoituskiinteistöt x 

 

 

2.2.2. Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 

 
Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista annetaan tämän määräyksen kohdan 1.2 (Kiinteis-
tösijoitusten erittely) alakohdan 1.2 B (Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet) mukainen liite-
tieto. 
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3. Lainasaamiset 

3A. Lainasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä 

 euro 
Lainojen yhteismäärä  ____ 
Erittely vakuuslajeittain: 
 Pankkitakaus  ____ 
 Takausvakuutus  ____ 
 Kiinnitykset   ____ 
 Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) ____ 
Yhteensä  ____ 

3B. Taseen erä Muut lainasaamiset erittely vakuuden laadun mukaan 

 euro 
Muut lainasaamiset  ____ 
Erittely vakuuslajeittain: 
 Pankkitakaus  ____ 
 Takausvakuutus  ____ 
 Kiinnitys  ____ 
 Muu vakuus   ____ 
Yhteensä  ____ 

1.9.2.1.2 Saaminen (velka) vastuunjaosta 

Liitetiedoissa esitetään erikseen eläkekassan saaminen vastuunjaosta ja velka vastuunjakoon. 

1.9.2.1.3 Oma pääoma 

Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2. luvun 5 §:n 1 kohdan mukaisesti. Mikäli eläkekassalla on 
erilajisia takuuosuuksia, on takuupääoma lisäksi esitettävä liitetiedoissa jaoteltuna takuupääomalajeittain. 

Eläkekassa, joka arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon erittelee oman pääoman liitetiedoissa kuitenkin 
esim. seuraavasti: 

 Takuu- Vararahasto Käyvän arvon Tilikausien Yhteensä: 
 pääoma  rahasto yli- ja alijäämät 

Saldo 31.12.x x x x x x 
 
Käyvän arvon rahasto 
- Käypään arvoon arvostamisesta   +/-x 
- Rahavirran suojauksesta   +/-x 
- Myynneistä ja arvonalentumisista   +/-x  +/-x 
Tilikauden yli-/alijäämä    +/-x +/-x 
Takuuosuuksien hankinnat -x -x   -x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo 31.12.x+1 x x x x x 
 
Takuuosuuksien hankinnat: 
1.1.x     -x 
lisäys     -x 
Yhteensä 31.12.x+1      -x 

Eläkekassan hallussa olevien omien takuuosuuksien lukumäärä ja nimellisarvo on esitettävä liitetiedoissa. 
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1.9.3 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Eläkekassan omasta puolestaan antamat vakuudet ja vastuusitoumukset tulee esittää liitetiedoissa seuraavasti: 

1.Velat, joiden vakuudeksi on annettu eläkekassan omaisuutta eriteltyinä vakuuslajeittain. 
1.1. Annettujen vakuuksien arvo. 
1.2. Lisäksi annetaan vakuustyypeittäin vakuuksien yhteenlaskettu arvo. 

2. Muut omasta puolesta annetut vakuudet yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltyinä (ei velkaa taseessa). 
3. Taseeseen sisältymättömät omasta puolesta annetut vastuusitoumukset ja vastuut 

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset eritellään esimerkiksi seuraavasti: 

- leasing- ja vuokravastuut 
- eläkevastuut 
- muut vastuusitoumukset 
- muut eläkekassan koskevat taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen. 

Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oikean ja riittävän kuvan 
(tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun rahamäärän lisäksi sanallinen selostus asian 
luonteesta ja arvostusperiaatteista. 

Muina vastuusitoumuksina eläkekassa esittää mm: 

- johdannaissopimuksista johtuvat vastuut ks. kohta 4.1.1.6 
- rahoitusvakuuslain (11/2004) mukaisessa siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn ja edel-

leen pantatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko eläkekassalla velvollisuus palauttaa se. 

Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuut 
tulee arvostaa tilinpäätöksessä nimellisarvoon tai sitä korkeampaan todennäköiseen arvoon. 

Mahdollisia vastuita voi olla erilaisia, tyhjentävää esimerkkiluetteloa ei ole. 

Eläkekassan tulee itse tilinpäätöstä laatiessaan harkita, onko sellaisia sopimuksia/sitoumuksia, joista saattaa 
realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vastuina. Vaatimus oikeasta ja riittävästä kuvasta 
tulee muistaa. 

Yleisvakuuksien osalta ei laina/vakuuskohtaista erittelyä aina voine tehdä. Tällöin tulee kuitenkin esittää yleis-
vakuutta vastaan saatujen lainojen (muiden vastuiden) kokonaismäärä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut 
omaisuuserät tms. 

Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kyseessä on yhteisvastuu. 

Vastuutiedot annetaan erikseen TEL -toiminnan ja muun toiminnan osalta. 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



1—39 

1.9.4 VAKAVARAISUUTTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

TEL:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuudesta on esitettävä tilikaudelta ja vähintään 
edelliseltä tilikaudelta seuraavat tiedot: 

Toimintapääoma (euroissa) 

• oma pääoma 
• vapaaehtoiset varaukset 
• lisävakuutusvastuu 
• omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 
• takaukset ja vakuudet 
• Muut erät (+/-) 

Toimintapääoman vähimmäismäärä -% 
täysimääräisenä ja siirtymäsäännöksen mukaisena ____ ____ 
Vakavaraisuusaste -%  ____ 
(toimintapääoma / vakavaraisuuslaskennassa 
käytettävä vastuuvelka) 
Vakavaraisuusraja -% täysimääräisenä ja 
siirtymäsäännöksen mukaisena ____ ____ 

1.9.5 ELÄKEKASSAN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ JA VAKUUTUSTOIMINTAA KUVAAVAT 
TUNNUSLUVUT VIIDELTÄ VIIMEISELTÄ TILIKAUDELTA SEKÄ ANALYYSIT 

1.9.5.1 Yleistä 

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden osalta kaikkia eläke-
kassojen TEL-toimintaa myös silloin, kun ne ilmoittavat tunnuslukuja muulloinkin kuin tilinpäätöksessä tai 
puolivuosittaisessa raportissa. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa ja taseessa, jollei jäl-
jempänä toisin määritellä. 

Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja tuotetaan lisäksi puolivuosittain tässä määräyksessä esitetyssä muo-
dossa (10 ja 11). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnuslukuineen antaa eläkekassan toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tarvittaessa lisätietoja. 

Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos eläkekassa ei ole toimi-
nut viittä tilikautta, koko toiminta-ajalta. 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitettava niiden laskentakaavat ja tunnuslukujen sisältö. 

Tunnusluvut on laskettava ja esitettävä vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut 
yhden desimaalin tarkkuudella. 

Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 

Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 
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Puolivuosittain tuotettavat tiedot: 

- vakuutusmaksutulo 
- taseen vastuuvelka 
- eläkevarat 
- palkkasumma 
- sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sijoituslajeittain, 
- sijoitusjakauma käyvin arvoin, 
- toimintapääoma, toimintapääoma ja sitä koskevat rajat prosentteina vastuuvelasta ja toimintapääoma suh-

teessa vakavaraisuusrajaan. 

Vertailutietoina esitetään puolivuosittain tuotettujen tietojen yhteydessä vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä 
tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot. 

1.9.5.2 Tunnuslukujen laskentakaavoja ja analyysien esittäminen 

Esitettäessä tunnuslukuja, jotka kuvaavat tuloksen syntyä tai tulosvaikutusta on luvut esitettävä etumerkkeineen. 

Maksetut eläkkeet= 

Tuloslaskelman mukaiset maksetut eläkkeet ja muut korvaukset (brutto). 

Sijoitustoiminnan tuotto: 

A. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (käyvin arvoin) 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja 
sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettä-
vissä ole kassaperusteista laskentaa, voidaan tuotto laskea suoriteperusteisesti. 

Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa ) käyttäen niin, että 
sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuna 
sillä suhteellisella osuudella koko kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden 
puolivälistä kauden loppuun. Tuotto sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea myös muulla tavalla, jos sen antama 
tulos ei tarkkuudeltaan olennaisesti poikkea edellä mainitulla menetelmällä saadusta tuloksesta. 

Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää 
aikaisemmin käytetystä tasosta (esim. päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen 
omaisuusryhmän esim. kiinteistöt, johon ei voida soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyt-
tämällä kuukausikohtaista laskentaa. 

Kassavirta (suoritevirta) = ostot – myynnit – tuotot + kulut 

Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut 
merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esim. osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään 
osakkeiden ryhmässä. 

Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 

Korkorahastojen tuotot kohdistetaan vastaavasti kuten korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän 
koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoituksista sijoi-
tusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteis-
töyhteisöihin osalta menetellään vastaavasti. 

Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoitokulut (esim. oman 
sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja 
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kulut (esim. säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen valuuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan 
omaisuuslajeille, toimitusmaksut, takaisinmaksupalkkiot, muut korkotuotot. 

Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan kohdistamatto-
miin tuottoihin. Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset eivät ole mukana sijoitusten markkina-arvossa eivätkä sitoutu-
neessa pääomassa. 

Sitoutunutta pääomaa laskettaessa kiinteistökaupoissa syntyneet merkittävät maksuaikoihin liittyvät kauppahin-
tasaamiset ja –velat oikaistaan suoriteperusteesta kassaperusteen mukaiseksi (kaupat kirjattu tapahtumapäivän 
mukaan). 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin tulee eri taulukoissa olla saman suuruinen. 

B. Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + Muut korkoerät – Vastuuvelan tuottovaatimus. 

Muut korkoerät sisältävät sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin. 

Sijoitusjakauma käyvin arvoin 

Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamark-
kinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka 
sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiinteistösijoituksiin. 

Johdannaisten siirtyvissä erissä olevat laskennalliset arvostuserot ja ennakkomaksuissa olevat preemiot 
kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 

Sijoituksiin ei oteta mukaan sijoituksiin liittyvä kauppahintasaamisia ja –velkoja. 

Sijoitusjakauma sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset. 

Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään jvk –salkun modifioitu duraatio ( D mod). 

Sijoitusjakauma käyvin arvioin ks. määräys- ja ohjekokoelman liite 10. 

Liikevaihto= 

+ vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta x 
+ sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa x 
+ muut tuotot x 

Kokonaishoitokulut= 

+ tuloslaskelman erä Hoitokulut x 
+ sijoitustoiminnan hoitokulut x 

Kokonaistulos= 

Vakavaraisuuden kartuttaminen vakuutusmaksuilla x 
+ Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin x 
+ Varojen sisäinen siirto osastolta A osastolle B x 

Tulosanalyysi 

Lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kannansiirtojen vaikutusta. 
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Toimintapääoma 

Toimintapääoma ja sen rajoja koskeva tunnusluku esitetään myös kuvan muodossa viideltä vuodelta. Toiminta-
pääoman esitys kuvan muodossa koskee myös puolivuosittain tuotettavaa raporttia. Kuvassa tulee esittää seuraa-
vat tiedot %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta: 

- vakavaraisuusraja  
- tavoitevyöhykkeen alaraja 
- tavoitevyöhykkeen yläraja 
- toimintapääoma 

Eläkevarat= 

Taseen vastuuvelka + Varojen arvostusero 

TEL-palkkasumma ja YEL-työtulosumma= 

Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työtulosumma –arvio koko 
vuodelta. 

Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä 

Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen. 

Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan aina yhdeksi riippumatta edunsaajien lukumäärästä. 

1.9.6 ELÄKEKASSAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä eläkekassan riskienhallinnan yleiset periaatteet (riskienhallinnan 
politiikka), riskienhallinnan vastuu ja valvonta, organisointi sekä prosessit ja riskit (riskien luokittelu, riskimitta-
rit, valvonnanrajat ja raportointi). 

Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) eläkekassan kannalta tärkeimpiä riskejä kuten 
vakuutustoiminnan riskit, sijoitustoiminnan riskit ja operatiiviset riskit. 

Vakuutusteknisen vastuuvelan osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 

1. Vakuutusteknisten riskien määrittely: eläkekassan merkittävimpien vakuutusriskien kuvaus ottaen huo-
mioon erikseen lakisääteisen ja vapaaehtoisen toiminnan erityispiirteet 

a. rahoituksen jakautuminen eläkekassan vastuulle ja eläkelaitosten yhteiselle vastuulle (tasaus-
järjestelmä) 

b. kuvaus vakuutuslajeista (TEL-p, TEL-l, YEL-p, YEL-l, lisäedut) ja omalla vastuulla olevaan 
vakuutusliikkeeseen sisältyvistä riskeistä (korkoriski, kuolevuus jne.) 

c. kuvaus vakuutuskannan rakenteesta 
2. Riskienhallinta eläkevastuun laskuperusteilla: sovellettavan laskuperusteen kuvaus ja matemaattiset ole-

tukset (esimerkiksi tasoitusvastuun mitoitus, kuolevuus, laskuperustekorko, työkyvyttömyysriski, in-
deksikorotusvastuun käyttö, kuormitus) 

3. Määrällisiä tietoja eläkevastuusta (esimerkiksi tasoitusvastuunrajat, indeksikorotusvastuun yläraja) 

Sijoitustoiminnan riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 
1. Riskien määrittely ja riskienhallintastrategiat 
2. Riskienhallintaprosessit ja 
3. Määrällisiä tietoja sijoituskannan riskirakenteesta  

 
Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 

1. Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 
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2. Riskienhallintaprosessit ja 
3. Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä 

1.9.7 MUUT ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 

1.9.7.1 Suojaava johdannaissopimus 

Johdannaissopimuksen suojaavuuden kriteerit ks. määräys- ja ohjekokoelman kohdat 1.5.1.2.1 (suojauksen kri-
teerit, tehokkuus ja dokumentointi) ja 4.1.1.4 (suojauksen tehokkuus). 
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2. ELÄKEKASSAN SIJOITUSTOIMINTA 

2.1 Sijoitussuunnitelma 

Eläkekassan hallituksen on VKL:n 83 f §:n perusteella laadittava eläkekassalle sen varojen sijoittamista koskeva 
suunnitelma (sijoitussuunnitelma). Suunnitelma laaditaan ottaen huomioon eläkekassan toimintaympäristö, elä-
kekassan toiminnasta johtuvat kulut ja vastuuvelka sekä VKL:n (1164/1992) 8, 83, 83 c, 83 h – 83 r §:n sekä 
vakavaraisuuden laskentaa koskevan asetuksen (1283/1999), (jäljempänä vakavaraisuusasetus) vaatimukset. 

Eläkekassan toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että eläkekassan varainhoito on luotettavalla tavalla järjes-
tetty. Hallituksen puolestaan on huolehdittava siitä, että varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty 
(VKL:n 33 §). 

Suunnitelman tulee ohjata eläkekassan käytännön sijoitustoimintaa nykyhetkellä siten, että hallituksen sijoitus-
toiminnalle asettamat tavoitteet saavutetaan. Hallituksen on seurattava suunnitelmansa toteutumista ja tehtävä 
siihen tarpeelliseksi katsomansa muutokset. 

Sijoitussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Hallituksen hy-
väksymä sijoitussuunnitelma ja vakuutusmatemaatikon lausunto on liitettävä hallituksen pöytäkirjaan. 

AB-eläkekassan sijoitussuunnitelma tulee laatia erikseen kummaltakin osastolta. 

Sijoitussuunnitelman tulee sisältää seuraavat pääkohdat: 

1. Eläkekassan vakuutusmatemaatikon kirjallinen ennuste vastuuvelan ja eläkemenojen (ml. vastuunjakokorva-
ukset) pitkän ajan kehityksestä ja niiden asettamista vaatimuksista sijoitustoiminnalle, mm. maksuvalmiusvaati-
muksista. Pitkän ajan kehityksellä tarkoitetaan vähintään kymmenen vuoden jaksoa (ks. tämän määräys- ja ohje-
kokoelman kohta 4.2.1.2). 

2. Hallituksen päätökset eläkekassan sijoitustoiminnan tavoitteista: 

• sijoitustoiminnan suuntaamisen yleiset periaatteet 
• sijoitusten yleiset hajautustavoitteet 
• sijoitusten tuottotavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• sijoituksille asetettavat likviditeettitavoitteet 
• sijoituksille ja velkasitoumusten vakuuksille asetettavat yleiset turvaavuustavoitteet 
• valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet (ulkomaiset sijoitukset) 
• sijoitusten arvojen suojaamisen periaatteet (esim. johdannaissopimusten käyttö, valuuttariskeiltä suojau-

tuminen) 
• toimintapääomatavoite 

3. Edellä mainittujen tavoitteiden laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten hallituksen tulee arvioida säännölli-
sesti (vähintään kerran vuodessa): 

• eläkekassan toimintaympäristöä ja kehitysnäkymiä 
• eläkekassan sijoituksiin sisältyviä riskejä (mm. arvonmuutoksen, odotetun tuoton, turvaavuuden ja va-

luuttaliikkeen osalta) 
• vastuuvelan ja -menojen edellyttämät sijoitusten tuoton ja likvidisyyden vaatimukset 
• eläkekassan riskinkantokyky sijoitusten osalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• vakavaraisuuden kehitys (TEL-toiminta) 

4. Johdannaisten käyttö 

Eläkekassan on määriteltävä johdannaisten käyttöä koskevissa periaatteissaan millaisia johdannaissopimuksia se 
pitää suojaavina huomioiden jäljempänä esitetyt suojaavuuden kriteerit (ks. kohdat 2.2.6 ja 4.1.1.4). 
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5. Hallituksen päätös omaisuudenhoitajien käytöstä (ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 4.2.2). 

Omaisuudenhoitajien kanssa tulee tehdä aina kirjallinen sopimus. 

Jos AB-eläkekassa (ks. kohta 1) antaa varojen hoidon ulkopuoliselle omaisuudenhoitajalle, on A- ja B-osaston 
varat hoidettava erillään. Omaisuuden hoidossa tarvittavat tilit ja varojen säilytys on pidettävä osastoittain eril-
lään. 

6. Hallituksen päätökset sijoitustoiminnassa sovellettavista yksityiskohtaisista rajoista 

Hallituksen tulee päättää sijoitusvaltuuksista ja sijoitusten määristä eri kohteisiin ja rajoista, joiden sisällä eri 
tyyppiset sijoitusriskit saavat vaihdella. Päätöksen tulee sisältää ohjeet sijoitusten mahdollisista suojaamistar-
peista sekä sijoituksista ulkomaisiin kohteisiin. 

Hallituksen tulee päättää vaatimuksista, jotka se asettaa eläkekassan myöntämien lainojen ja velkasitoumuksien 
hyväksyttäville vakuuksille. Päätöksessä on erikseen tuotava esille eri tahoille sallittujen kokonaisvastuiden 
enimmäismäärä. 

Hallituksen tulee päättää, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä varoja voidaan sijoittaa eläkekassan osakasyh-
teisöihin tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvaan muuhun yhteisöön. 

Lisäksi hallituksen tulee päättää niistä periaatteista, joilla varoja voidaan sijoittaa eläkekassan osakasyhteisöihin, 
joiden omistajana tai hallinnossa on eläkekassan tai osakasyhteisön hallituksen jäseniä tai niiden johtavassa 
asemassa olevia henkilöitä tai eläkekassan tilintarkastaja. 

7. Selvitys eläkekassan sijoitustoiminnassa noudatettavista päätösvaltuuksista 

Selvityksessä tulee kertoa, miltä osin hallitus itse suoraan päättää sijoitustoiminnasta ja miltä osin ja missä ra-
joissa päätösvalta on siirretty esim. toimitusjohtajalle ja eläkekassan muille toimihenkilöille. 

8. Selvitys sijoitustoiminnan raportoinnista hallitukselle 

Sijoitussuunnitelmassa tulee aina olla selvitys siitä, miten, mitä asioita ja kuinka usein sijoitustoiminnasta rapor-
toidaan hallitukselle ja muulle johdolle. 

Katso myös tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 4.2. 

A-eläkekassan ja AB-eläkekassan A-osaston on sisällytettävä sijoitussuunnitelmaan sijoituspolitiikan periaatteita 
koskeva selvitys: 

• Selvitys on julkinen asiakirja, jonka ei tule sisältää liikesalaisuuden piiriin kuuluvia yksityiskohtaisia tie-
toja. 

• Selvityksen tulee sisältää sijoitusriskien mittaamis- ja hallintamenetelmistä sekä strategiasta, jonka mu-
kaan A-eläkekassa tai AB-eläkekassa A-osaston osalta on hajauttanut sijoittamansa varat ottaen huomi-
oon vastuuvelan luonteen ja keston vapaaehtoisen eläketurvan osalta. 

• Selvitystä on tarkistettava ilman viivytystä kaikkien merkittävien sijoituspolitiikkaa koskevien muutosten 
jälkeen ja aina vähintään joka kolmas vuosi. 

• Selvitys on pyynnöstä toimitettava eläkekassan jäsenille, vapaakirjan saaneille henkilöille, eläkkeensaa-
jille sekä tarvittaessa heidän edustajilleen. 
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2.2 Vastuuvelan kate 

2.2.1 MÄÄRITELMIÄ JA RINNASTUKSIA 

2.2.1.1 Pankkisaamiset 

VKL:n 3 §:n 10 kohdassa tarkoitetuiksi velkasitoumuksiksi katsotaan myös kaikki pankkisaamiset. 

2.2.1.2 ETA-valtiossa toimiluvan saaneeseen julkisen valvonnan alaiseen talletuspankkiin tai 
vakuutusyhtiöön rinnastettavat yhteisöt 

VKL:n 83 h §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla ETA-valtiossa toimiluvan saaneisiin julkisen valvonnan alaisiin 
talletuspankkiin ja vakuutusyhtiöön rinnastetaan seuraavat yhteisöt: 

Finnvera Oyj 
Kuntarahoitus Oy 
Kuntien Asuntoluotto Oy 
Kuntien takauskeskus 
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy 
Svensk Exportkredit 
Eksportfinans ASA 
Kommunalbanken AS 
Kommuninvest Sverige AB 
Bear Stearns Bank plc 
Credit Suisse First Boston International 

2.2.1.3 ETA-valtiossa sijaitsevat säännellyt markkinat 

VKL:n 3 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetaan ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla ETA-
valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja muuta sellaista ETA-valtiossa toimivaa vaihdanta-
järjestelmää, joka sisältyy komission Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaisemaan säänneltyjä mark-
kinoita koskevaan luetteloon. 

2.2.2 ERÄÄT VASTUUVELAN BRUTTOMÄÄRÄSTÄ VÄHENNETTÄVÄT ERÄT 

Jos vakuutusyhtiön antama jälleenvakuutus on asianmukaisesti järjestetty, eläkekassa voi vastuuvelkaa kattaes-
saan vähentää VKL:n 83 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetun jälleenvakuutuksenantajan osuuden vastuuvelan 
bruttomäärästä. Jälleenvakuutuksen antajan osuus voi olla yhteensä kuitenkin enintään 20 prosenttia vastuuvelan 
bruttomäärästä. VVV voi antaa poikkeusluvan edellä mainittua suuremmalle osuudelle. 

Jos lisäeläketoimintaa harjoittava eläkekassa on saanut VVV:lta VKL:n 81 a §:n mukaisen luvan esittää taseen 
vastaavien puolella määräajan vastuuvajausta (vakuutustekninen katevajaus), eläkekassa voi vastuuvelkaa katta-
essaan vähentää vastuuvelan bruttomäärästä vakuutusteknistä katevajausta vastaavan erän. 
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2.2.3 LUETTELOIDUKSI KATTEEKSI KELPAAVA OMAISUUS 

Luetteloidulla katteella tarkoitetaan tässä määräyksessä sellaisia VKL:n 83 § 5 momentin omaisuuslajeihin kuu-
luvia ja VKL:n 83 h – 83 r §:ssä säädetyt edellytykset ja rajoitukset täyttäviä varoja, jotka on merkitty tämän 
määräys- ja ohjekokoelman kohdassa 2.2.10 tarkoitettuun kateluetteloon. 

VKL:n 83 h – 83 k §:ssä säädetään niistä omaisuuslajeista, joilla eläkekassa voi kattaa vastuuvelan bruttomää-
rän. 

Ks. STM:n määräyksen kohta "Muu katteeksi kelpaava omaisuus". 

Rinnastuksia: 

1) Indeksiin sidotut lainat, joissa liikkeeseenlaskija on kaikissa tapauksissa sitoutunut maksamaan takaisin koko 
sijoitetun pääoman, voidaan katteessa rinnastaa liikkeeseenlaskijan velkasitoumukseen. 

2) ETA-valtiossa toimiluvan saaneen julkisen valvonnan alaisen vakuutusyhtiön myöntämä henkivakuutus tai 
kapitalisaatiosopimus voidaan rinnastaa VKL:n 83 h §:n 3 kohdan mukaiseen velkasitoumukseen. Katteeseen 
hyväksytään määrä, joka vastaa vakuutuksen takaisinostoarvoa, tai jos kuolemantapaussumma on tätä pienempi, 
kuolemantapaussumma. Lisäksi edellytetään, että edunsaaja on sama kuin vakuutuksenottaja. Rinnastus koskee 
sopimuksia, joille kertyy tuottoa joko kiinteänä ja/tai vakuutusyhtiön toiminnan tulokseen perustuvana korkona. 

Jos edellä mainittu henkivakuutus tai kapitalisaatiosopimus on myönnetty sijoitussidonnaisena, noudatetaan, 
mitä rahasto-osuuksista sijoitusrahastoissa on säädetty VKL:ssa ja jäljempänä tämän määräys- ja ohjekokoelman 
2.2.5 kohdassa. 

3) Käteisvarat (setelit, kolikot ja postimerkit) rinnastetaan pankkisaamisiin. 

4) Saamiset ETA-talletuspankkien, -luottolaitosten ja -vakuutusyhtiöiden takuurahastoilta rinnastetaan VKL:n 83 
h §:n 3 kohdan velkasitoumuksiin. 

2.2.4 OSAKASRISKIN PIENENTÄMINEN 

Eläkekassan osakasriippuvuuteen liittyvien riskien vähentämiseksi on VKL:n 83 o §:ssä säädetty, että sellaiseen 
omaisuuteen, jonka arvo perustuu pääosin osakkaan toimintaan, saa katteesta olla sijoitettuna enintään 25 pro-
senttia vastuuvelan bruttomäärästä. Yhteen toiminnalliseen kokonaisuuteen sijoitettua omaisuutta saa katteeseen 
lukea enintään 5 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. 

Rajoitus koskee esimerkiksi tuotantolaitoksia, osakkaana olevan työnantajayrityksen osakkeita ja muuta sellaista 
omaisuutta, jonka arvo riippuu pääosin osakkaan toiminnasta. Rajoitus koskee myös velkasitoumuksia, joiden 
vakuutena tällaista omaisuutta on. 

Toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan osakkaan käytössä olevaa kiinteistöä tai muuta kohdetta, joka voi 
myös koostua useammasta kiinteistöstä ja jota voidaan osakkaan toiminnan luonne huomioon ottaen pitää yhtenä 
kokonaisuutena. Rajoitusta sovellettaessa otetaan eläkekassan suoran omistuksen lisäksi huomioon myös vel-
kasitoumukset, joiden vakuutena kohde on. 
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2.2.5 SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET 

VKL:n 83 §:n 5 momentin 4 kohdan mukaan osuudet sijoitusrahastoissa ja muissa niihin rinnastettavissa yhteis-
sijoitusyrityksissä ovat katekelpoisia varoja. 

Sijoitusrahastoja ovat sijoitusrahastolaissa (480/1987) tarkoitetut sijoitusrahastot ja sellaiset ulkomaiset sijoitus-
rahastot ja muut niihin rinnastettavat yhteissijoitusyritykset, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa tai sellaisessa 
muussa valtiossa, jonka STM rinnastaa ETA-valtioon. Näitä yhteissijoitusyrityksiä ovat erityisesti kaikki ne 
yhteissijoitusyritykset, joihin sovelletaan EY:n 20.12.1985 antaman direktiivin 85/611/ETY säännöksiin so-
peutettua kansallista lainsäädäntöä (ks. sijoitusrahastolain 2 §). VKL:a sovelletaan sijoitusrahasto-osuuksiin 
seuraavasti. 

Kiinteistöyhteisöllä tarkoitetaan VKL:n 3 §:n 11 kohdan mukaan sellaista yhteisöä, jonka pääasiallisena tarkoi-
tuksena on omistaa VKL:n 83 k §:n 1 momentin 1 - 3 kohdassa mainittuja varoja. Näitä varoja ovat: ETA-
valtiossa olevat kiinteistöt ja rakennukset, VKL:n 83 §:n 5 momentin 5 kohdassa tarkoitetut ETA-valtiossa ole-
vaan kiinteään omaisuuteen tai vesivoimaan kohdistuvat oikeudet sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, 
joiden kotipaikka on ETA-valtiossa. Jos sijoitusrahasto pääasiassa omistaa edellä lueteltuja varoja, sovelletaan 
tällaiseen sijoitusrahastoon VKL:n 83 k ja 83 m §:n mukaisia rajoituksia (40 %:n ja 15 %:n). 

Muiden kuin kiinteistöyhteisöiksi luokiteltavien sijoitusrahastojen osuudet kuuluvat joko VKL:n 83 h §:n 1 mo-
mentin 4 ja 5 kohdan (korkorahastot) tai VKL:n 83 j §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan (osake- ja yhdistelmärahas-
tot) soveltamisalaan. Ensin mainittuihin korkorahastoihin luetaan sellaiset sijoitusrahastot, jotka sääntöjensä 
mukaan sijoittavat varansa ainoastaan VKL:n 83 h ja 83 i §:n tarkoittamiin velkasitoumuksiin. Osake- ja yhdis-
telmärahastoihin luetaan sellaiset sijoitusrahastot, jotka sääntöjensä mukaan sijoittavat varansa sekä VKL:n 83 h 
ja 83 i §:n tarkoittamiin velkasitoumuksiin että 83 j §:n tarkoittamiin osakkeisiin ja osuuksiin taikka pelkästään 
osakkeisiin ja osuuksiin. 

Edellä mainitun lisäksi VKL:n tarkoittamat sijoitusrahastot voivat sääntöjensä mukaan sijoittaa enintään yhden 
kymmenesosan varoistaan muihin kuin edellä tarkoitettuihin varoihin sekä pitää käteisvaroina toimintansa edel-
lyttämän määrän varoistaan. Sijoitusrahastot voivat myös sijoittaa varojaan johdannaissopimuksiin, kun niillä on 
tarkoituksena sijoitustoimintaan sekä valuuttakurssien vaihteluihin sisältyvien riskien torjuminen. 

Ns. kehitysyhtiöt ja venture capital -yhtiöt eivät ole sijoitusrahastoja tai sijoitusrahastoihin rinnastettavia muita 
yhteissijoitusyrityksiä. 

2.2.6 JOHDANNAIS-, TAKAISINOSTO- JA ARVOPAPERILAINAUSSOPIMUKSET 

Johdannaissopimusten käyttö vastuuvelan katteena olevan omaisuuden yhteydessä on sallittua siltä osin kuin 
johdannaissopimus on tehty suojaamaan katteena olevaa omaisuutta arvonalenemiselta. Jos vakuutusteknisen 
vastuuvelan katteena oleva omaisuuserä on suojattu johdannaissopimuksella, tämä on otettava huomioon omai-
suuserän katearvoa määritettäessä. Lisäksi on sallittua asettaa osto-optio vakuutusteknisen vastuuvelan katteena 
olevaan omaisuuserään liittyen. Tällöin kuitenkin käytetään kyseisen omaisuuserän katearvona asetetun option 
lunastushintaa sen ollessa käypää arvoa alhaisempi. 

Johdannaissopimukset eivät yksinään kelpaa vastuuvelan katteeksi. Jos vakuutusteknisen vastuuvelan katteena 
oleva omaisuuserä on suojattu johdannaissopimuksella, tämä on otettava huomioon omaisuuserän katearvoa 
määritettäessä. Johdannaissopimusta, jota ei ole tehty säännellyillä markkinoilla tai josta ei ole asetettu turvaavaa 
vakuutta, ei kuitenkaan voida huomioida omaisuuserän katearvoa määritettäessä. Kuitenkin jos valuuttajohdan-
naissopimuksen vastapuolena on vähintään yhden A:n voimassa oleva pitkäaikainen rating luokituksen joko 
Moody´silta tai Standard & Poorsilta tai vastaavalta luokituslaitokselta omaava, ETA-valtiossa toimiluvan saanut 
julkisen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka muu yhteisö, jonka VVV rinnastaa edellä 
tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön, voidaan valuuttajohdannaissopimus ottaa huomioon suojaa-
vana omaisuuden katearvon määrittämisessä edellyttäen, että valuuttajohdannaissopimuksella operatiivisesti 
suojattu omaisuuserä on dokumentoitu deltakorjattujen valuuttajohdannaissopimusten kohde-etuusarvon ja ope-
ratiivisesti suojattujen käteissijoitusten osalta. Valuuttajohdannaissopimukset otetaan katearvon määrittämisessä 
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huomioon suojaavina, vaikka niitä ei ole kirjanpidossa käsitelty suojaavina. Valuuttajohdannaissopimusten huo-
mioon ottamisesta katearvon määrittämisessä on erikseen määrätty mitä seuraavassa kappaleessa on sanottu. 

Vastuuvelan katteeseen luetaan operatiivisesti suojaavina valuuttajohdannaissopimusten käyvät arvot siltä osin, 
kuin niiden deltakorjattujen kohde-etuuksien käyvät arvot vastaavat valuuttamääräisten käteissijoitusten käypiä 
arvoja. Valuuttajohdannaissopimuksen kohde-etuuden deltakorjatun kohde-etuusarvon ollessa pienempi tai yhtä 
suuri kuin käteissijoitusten käypä arvo, vastuuvelan katteeseen luetaan valuuttajohdannaissopimuksen käypä 
arvo kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa valuuttajohdannaissopimuksen käyvästä arvosta luetaan vastuuve-
lan katteeseen ainoastaan suojattua valuuttamääräistä käteissijoitusten käypää arvoa vastaava osuus. 

Vastuuvelan katteeseen voidaan lukea myös sellaiset rahoitusmarkkinavälineet, joiden tuotto riippuu jonkinlai-
sesta johdannaiselementistä. Tällöin kuitenkin edellytetään, ettei johdannaiselementin osuus rahoitusmarkkina-
välineen käyvästä arvosta ole olennainen. 

Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit katsotaan pantatuksi omaisuudeksi, joka ei ole katekelpoista omai-
suutta. 

Arvopaperilainaussopimuksin luovutetut arvopaperit voidaan lukea vastuuvelan katteeseen, jos eläkekassalla on 
lainatuille arvopapereille turvaava vakuus. 

Vastuuvelan luetteloituun katteeseen kuuluvista arvopapereista voidaan tehdä termiinisopimuksia, jos nämä 
liittyvät arvopaperilainaussopimuksiin. 

Selvitysyhteisölle vakuudeksi annetusta omaisuudesta katsotaan pantatuksi selvitysyhteisön vaatiman vakuus-
vaatimuksen verran, joka ei ole katekelpoista omaisuutta. Edellä esitetystä poiketen vakuus on katekelpoista 
omaisuutta, jos johdannaissopimus täyttää suojaavuuden kriteerit. VVV voi myöntää katteen haltijan hakemuk-
sesta poikkeusluvan, jonka mukaan myös muuntyyppisen sopimuksen vakuutena oleva omaisuus on katekelpois-
ta. 

Suojaaminen johdannaissopimuksella (dokumentointi, kriteerit, tehokkuuden seuranta) ks. määräys- ja ohjeko-
koelman kohdat 1.5.1.2.3 ja 4.1.1.4. Kateluettelon liitteeksi eläkekassan tulee toimittaa VVV:lle selvitys kate-
omaisuutta koskevista johdannaissopimuksista ja niiden vaikutuksesta omaisuuden katearvoon. 

2.2.7 RISKIKESKITTYMIEN RAJOITTAMINEN 

Eläkekassan hallituksen tulee vahvistaa jokaiselle pankille, vakuutusyhtiölle ja muulle yhteisölle enimmäisraja, 
johon asti vastuuvelan katteena olevia varoja voidaan sijoittaa ao. kohteeseen tai hyväksyä taka-
us/takausvakuutus em. sijoitusten vakuudeksi. 

2.2.8 OMAISUUDEN KATEARVON MÄÄRITTÄMINEN 

Vastuuvelan katteeseen luettava omaisuus arvostetaan kullakin tarkasteluhetkellä käypään arvoon tämän määrä-
ys- ja ohjekokoelman kohdan 1.6 mukaisesti. STM voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä, että tietyt katteeseen 
kuuluvat varat arvostetaan niiden käyvästä arvosta poikkeavasti. 

Edellä mainitusta yleisperiaatteesta on kuitenkin seuraavat poikkeukset: 

• Omaisuuserän katearvoa määritettäessä on otettava huomioon tähän omaisuuserään kohdistuvan vakuu-
den (kiinnitys tai pantti) arvo. Esimerkiksi mikäli VKL:n 83 m §:n 2 momentissa tarkoitetun vel-
kasitoumuksen vakuutena on kiinnitys, velkasitoumuksesta voidaan lukea katteeseen tämän pykälän pe-
rusteella vain enintään osuus, mikä tästä kiinnityksestä on käytettävissä velan vakuudeksi. 

• Käyttöomaisuusosake tai -kiinteistö voidaan lukea katteeseen vain varovaisen käyvän arvon määräisenä, 
vaikka käyttöomaisuuteen kuuluvan omaisuuden osalta kirjanpitoon kirjataan pääsääntöisesti vain pysy-
vät arvonalennukset. 

• Katteeseen luettavia varoja arvostettaessa omaisuuden katearvosta on vähennettävä ao. varoja hankittaes-
sa syntyneet velat kuten esimerkiksi kauppahintavelat. 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



2—7 

• Jos vakuutusteknisen vastuuvelan katteena olevaan omaisuuteen liittyen on asetettu osto-optio, käytetään 
omaisuuserän katearvona asetetun option lunastushintaa sen ollessa käypää arvoa alhaisempi. 

Saamisista vähennetään eläkekassan velat samalle osapuolelle, mikäli nämä erät ovat oleellisia eläkekassan toi-
minnan laajuuteen nähden. 

Esimerkki yleisimpien omaisuuslajien katearvojen määrittämisestä: 

 

Omaisuuslaji Katearvon määrittäminen 

1) Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pääoma-
markkinavälineet 

Voidaan aina arvostaa käypään arvoon tämän 
määräys- ja ohjekokoelman kohdan 1.6 mukai-
sesti. 

2) Osakkeet ml. kiinteistösijoitusyhtiöt Käypä arvo määritetään tämän määräys- ja 
ohjekokoelman kohdan 1.6 mukaisesti. 

3) Velkasitoumukset, joiden vakuus VKL:n 83 h – 83 
m §:n mukaan voidaan sellaisenaan hyväksyä kat-
teeksi tai joissa velallisena on VKL:n 83 h §:n 1–3 
kohdassa tai 83 i §:n 1 momentin 1 kohdassa mai-
nittu yhteisö tai järjestö 

Katearvona käytetään pääsääntöisesti lainojen 
nimellisarvoa (ks. tämän määräys- ja ohjeko-
koelman kohta 1.6) 

4) Velkasitoumukset ja rakennusaikaiset saamiset 
kiinteistöyhteisöiltä, joissa eläkekassalla on mää-
räämisvalta 

Katearvona käytetään nimellisarvoa, ellei va-
rovaisuuden periaate edellytä muuta. 

5) Lainasaamiset, joissa velallisena on muu kuin edel-
lä kohdissa 3) ja 4) mainittu yhteisö eikä lainalla 
ole edellä kohdassa 3) mainittua vakuutta 

Nimellisarvo, paitsi jos mahdollinen luottotap-
pion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman 
todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisar-
voa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi 
vielä lopullisesti todettu. 

6) Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Varovainen käypä arvo, joka määritetään kiin-
teistökohtaisesti tämän määräys- ja ohjeko-
koelman kohdan 1.6 mukaan. 
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2.2.9 VAKUUKSIEN ARVOSTAMINEN JA NIIDEN MERKITYS VASTUUVELKA KATETTAESSA 

Katteeseen kuuluvien velkasitoumusten vakuutena olevien varojen vakuusarvot määritetään pääsääntöisesti 
samojen perusteiden mukaisesti, kuin jos vakuutena olevat varat olisivat tarkasteluhetkellä eläkekassan omistuk-
sessa. Vakuuden arvo on kuitenkin asetettava sen käypää arvoa alemmaksi, kun se on perusteltua, jotta riski 
luottotappioiden syntymisestä eliminoituisi sekä pääoman että korkojen osalta. 

Yksittäistä vakuutta arvioitaessa erityistä huomiota on kiinnitettävä velkasitoumuksen juoksuaikaan, velallisen 
kykyyn vastata sitoumuksistaan juoksuajan loppuun saakka, vakuuden likvidisyyteen, perusteltuihin odotuksiin 
vakuuden arvon mahdollisista muutoksista (arvonnousuista tai -laskuista) sekä muihin arviointiajankohtana val-
litseviin yleisiin olosuhteisiin ja perusteltuihin odotuksiin. 

Jos omaisuuserään kohdistuu sen katearvoa vähentävä panttioikeus tai muu erityinen oikeus, tällaisen erityisen 
oikeuden arvo on aina vähennettävä vakuuden arvosta. 

Eläkekassan sijoitussuunnitelmaan tulee sisältyä myös hallituksen päätös siitä, millaisia vakuuksia eläkekassan 
myöntämiltä lainoilta ja muilta velkasitoumuksilta vaaditaan. Jäljempänä tämän määräys- ja ohjekokoelman 
kohdassa 2.2.9.1 määrätään siitä, miten vakuusarvot tulee määrittää lainaa myönnettäessä ja siihen rinnastetta-
vissa tilanteissa. 

Eläkekassan on varmistettava, että lainanotto- ja vakuudenantamispäätökset on tehty laillisessa ja päätösvaltai-
sessa järjestyksessä. 

Eläkekassan on oltava erityisen huolellinen silloin, kun lainanottaja ja vakuuden panttaaja ovat eri oikeushenki-
löitä. Muun muassa osakeyhtiölaki (374/1978, esim. 12:1,2 ja 12:7) sekä laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiit-
tiyhtiöstä (389/1988, esim. 2:2,1) rajoittavat yhtiöiden panttausoikeutta. 

2.2.9.1 Vakuusarvojen määritteleminen lainaa myönnettäessä 

1. Joukkovelkakirjat, jotka on laskenut liikkeeseen tai taannut ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen 
kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio, ETA-valtiossa sijaitseva sellainen kunta, 
kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö, 
jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus. 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia joukkovelkakirjan nimellisar-
vosta tai, jos joukkovelkakirja noteerataan Suomessa tai muussa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä 
markkinoilla, joukkovelkakirjan ostonoteerauksesta. 

2. Joukkovelkakirjat, talletustodistukset, sijoitustodistukset ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet, jotka on 
laskenut liikkeeseen tai antanut tai taannut Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saanut julkisen val-
vonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö tai muu luottolaitos taikka sellainen muu yhteisö, jonka VVV 
rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön (ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 
2.2.1.2). 

Joukkovelkakirjan vakuusarvoksi hyväksytään enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia joukkovelka-
kirjan nimellisarvosta tai, jos joukkovelkakirja noteerataan ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä mark-
kinoilla, joukkovelkakirjan ostonoteerauksesta. 

Talletustodistuksen, sijoitustodistuksen ja muun raha- ja pääomamarkkinavälineen vakuusarvoksi hyväk-
sytään enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia niiden pääoma-arvosta. 
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3. Joukkovelkakirjat ja yritystodistukset, jotka on laskenut liikkeeseen tai antanut sellainen osakeyhtiö, jonka 
kotipaikka on Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja jonka osakkeilla käydään kauppaa Suomessa tai muussa 
ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, sekä sellaiset muiden kuin edellä 1 ja 2 kohdassa mainittu-
jen yhteisöjen liikkeeseen laskemat tai antamat joukkovelkakirjat ja yritystodistukset, joilla käydään kauppaa 
näillä markkinoilla. 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia yritystodistuksen kauppahinnas-
ta tai joukkovelkakirjan nimellisarvosta taikka, jos yritystodistus tai joukkovelkakirja noteerataan Suo-
messa tai muussa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, yritystodistuksen taikka joukko-
velkakirjan ostonoteerauksesta. 

Jos yritystodistuksella tai muulla joukkovelkakirjalainalla kuin obligaatiolla ei ole vakuutta, tulee va-
kuusarvon perustua tapauskohtaiseen varovaiseen arvioon. Jokaisen vakuuserän yksilöllisen arvon määrit-
telyssä on otettava huomioon vakuuden mahdollinen myyntihinta pakkorealisaatiossa. Vakuusarvo voi ol-
la enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia edellä mainituin perustein arvioidusta yritystodistuksen tai 
joukkovelkakirjalainan arvosta. 

4. Noteeratut osakkeet ja pääomalainat 

Suomessa tai muussa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla noteerattujen osakkeiden va-
kuusarvo on enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia osakkeiden viimeisestä tai edeltävän päivän os-
tonoteerauksesta asianomaisella markkinapaikalla. Mikäli osakkeesta vakuutta vastaanotettaessa ei ole os-
tonoteerausta, vakuusarvo on enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia osakkeen vuoden alimmasta 
ostonoteerauksesta. 

Mitä edellä on sanottu noteeratuista osakkeista, koskee vastaavasti noteerattuja pääomalainoja. 

5. Osuudet sijoitusrahastoissa ja muissa niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä, joilla on kotipaikka 
Suomessa tai muussa ETA-valtiossa. 

Osuuden vakuusarvo on enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia osuuden viimeisimmästä julkaistusta ar-
vosta, kun kyse on VKL:n 83 h §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan mukaisen rahaston (korkorahasto) osuudesta. 

Osuuden vakuusarvo on enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia osuuden viimeisimmästä julkaistusta ar-
vosta, kun kyse on VKL:n 83 j §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan mukaisen rahaston (osake- ja yhdistelmärahasto) 
osuudesta. 

6. Kiinnitys kiinteistöön tai toisen maalla oleviin vuokramiehen omistamiin rakennuksiin ja kiinnitettyyn vuokra-
oikeuteen (laitos) 

6.1 Sellaisen kiinteistöyhteisön omistamien kiinteistöjen ja laitosten, joihin eläkekassalla yhdessä yhden tai use-
amman osakasyhteisön kanssa tai samaan konserniin kuuluvan osakasyhteisön kanssa yhteensä on määräämis-
valta, vakuusarvoksi hyväksytään enintään yhdeksänkymmentä (90) prosenttia luotettavan selvityksen perusteel-
la lasketusta kiinteistön tai laitoksen velattomasta käyvästä arvosta. 

6.2 Muut ETA-valtiossa olevat kiinteistöt ja laitokset 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia kiinteistön tai laitoksen käyvästä ar-
vosta. Käyvän arvon saa määrittää eläkekassan tai osakasyhteisön palveluksessa oleva tai muu ammattitaitoinen, 
kiinteistöjen ja laitosten arvioimiseen perehtynyt sekä velalliseen ja pantinantajaan nähden esteetön, henkilö. 
Arvion on oltava kirjallinen ja siitä on ilmettävä kaikki kiinteistön tai laitoksen arvoon vaikuttavat seikat siten, 
kuin jäljempänä esitetään (kohta 6.3)(ks. myös tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.6). Arviokirjan vaati-
misesta voidaan yksittäistapauksissa luopua, jos arviokirjaa voidaan pitää ilmeisen tarpeettomana tai jos käypä 
arvo on muutoin luotettavasti selvitetty. 

Milloin vakuudeksi otetaan kiinnityksiä kiinteistöön tai laitokseen, jota pääasiallisesti käytetään pantinantajan 
kotina, vakuusarvon määrittelyssä voidaan käyttää edellä mainitun arvion sijasta kauppakirjaa tai muuta luovu-

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



2—10 

tuskirjaa ja vakuusarvoksi tuolloin hyväksyä enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia kiinteistön tai laitok-
sen luovutushinnasta. Käytettäessä kauppakirjaa tai muuta luovutuskirjaa vakuusarvon määrittelyssä, tulee riittä-
västi varmistaa, että kauppahinta tai muu luovutushinta vastaa kiinteistön tai laitoksen markkinahintatasoa. 

6.3 Vakuuden arvioimiseen vaikuttavia asioita 

Kiinteistön tai laitoksen vakuusarvoa määritettäessä on otettava erityisesti huomioon myös kohteen sijainti, mo-
nikäyttöisyys ja kohtuullisen realisointiajan vaatimat lisäinvestoinnit, muutostyöt ja muut toimenpiteet. Käyvän 
arvon ja vakuusarvon määrittämiseen vaikuttavien seikkojen on käytävä ilmi arviokirjasta ja muista eläkekassan 
hallussa olevista selvityksistä. 

Kiinteistön tai laitoksen luovutusoikeutta ja -hintaa koskevien rajoitusten vaikutus kiinteistön tai laitoksen ar-
voon tulee käydä ilmi arviokirjasta. 

Vuokramaalla olevat valtion asuntolainoittamat rakennukset rinnastetaan omalla tontilla oleviin. 

Rakentamattoman maa-alueen arvo määrätään ottamatta huomioon suunnitellun mutta vahvistamattoman raken-
nusoikeuden vaikutusta. 

Vuokramaalla olevaan rakennukseen ja vuokraoikeuteen vahvistettu kiinnitys voidaan hyväksyä vain, mikäli 
jäljellä oleva vuokra-aika on velkasitoumuksen juoksuaikaan verrattuna riittävän pitkä tai mikäli vuokranantaja-
na on kunta tai muu julkisyhteisö. 

Velallisena olevan yrityksen käyttöomaisuuskiinteistön vakuusarvo määräytyy sen mukaan, mikä kiinteistön 
käypä arvo olisi, jos se jouduttaisiin vuokraamaan ulkopuoliselle. 

7. Suomalaisen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ja vastaavat ulkomaiset omistukset, joissa rakennus 
sijaitsee ETA-valtiossa 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. 
Käyvällä arvolla tarkoitetaan osakkeiden arvioitua arvoa tai markkina-arvoa. Arvioidulla arvolla tarkoite-
taan eläkekassan tai osakasyhteisön palveluksessa olevan tai muun ammattitaitoisen, asunto-osakkeiden 
arvioimiseen perehtyneen sekä velalliseen ja pantinantajaan nähden esteettömän henkilön antamaa arviota 
asunto-osakkeiden arvosta. Arvion on oltava kirjallinen ja siitä tulee ilmetä kaikki osakkeiden arvoon vai-
kuttavat seikat, esimerkiksi osakkeiden luovutusoikeutta ja -hintaa koskevat rajoitukset. Arviokirjan vaa-
timisesta voidaan yksittäistapauksissa luopua, jos arviokirjaa voidaan pitää ilmeisen tarpeettomana tai jos 
käypä arvo on muutoin luotettavasti selvitetty. Markkina-arvolla tarkoitetaan osakkeiden velatonta luovu-
tushintaa. 

8. Kiinnitys ETA-valtiossa pidettävään alusrekisteriin merkittyyn alukseen 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään kuusikymmentä (60) prosenttia aluksen käyvästä arvosta. Käyvällä 
arvolla tarkoitetaan eläkekassan tai osakasyhteisön palveluksessa olevan tai muun ammattitaitoisen, alus-
ten arvioimiseen perehtyneen sekä velalliseen tai pantinantajaan nähden esteettömän henkilön antamaa 
arviota aluksen arvosta. Arvion on oltava kirjallinen ja siitä on ilmettävä kaikki aluksen arvoon vaikutta-
vat seikat. Arviokirjan vaatimisesta voidaan yksittäistapauksissa luopua, jos arviokirjaa voidaan pitää il-
meisen tarpeettomana tai jos käypä arvo on muutoin luotettavasti selvitetty. 

Aluskiinnityksiä vakuudeksi hyväksyttäessä on otettava huomioon meripanttioikeuden mahdollinen vaikutus 
aluksen vakuusarvoon. 
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9. Kiinnitys ETA-valtiossa pidettävään ilma-alusrekisteriin merkittyyn ilma-alukseen 

Vakuusarvoksi hyväksytään enintään kuusikymmentä (60) prosenttia ilma-aluksen käyvästä arvosta. Käy-
vällä arvolla tarkoitetaan eläkekassan tai osakasyhteisön palveluksessa olevan tai muun ammattitaitoisen, 
ilma-alusten arvioimiseen perehtyneen sekä velalliseen ja pantinantajaan nähden esteettömän henkilön an-
tamaa arviota ilma-aluksen arvosta. Arvion on oltava kirjallinen ja siitä on ilmettävä kaikki ilma-aluksen 
arvoon vaikuttavat seikat. Arviokirjan vaatimisesta voidaan yksittäistapauksissa luopua, jos arviokirjaa 
voidaan pitää ilmeisen tarpeettomana tai jos käypä arvo on muutoin luotettavasti selvitetty. 

Ilma-aluskiinnityksiä vakuudeksi hyväksyttäessä on otettava huomioon kiinnityksestä ilma-aluksiin annetun lain 
(211/1928) 4 §:n 2 momentin 1-3 kohdassa mainittujen seikkojen mahdollinen vaikutus ilma-aluksen vakuusar-
voon. Jos ilma-alus on merkitty muussa ETA-valtiossa pidettävään ilma-alusrekisteriin, on samoin otettava 
huomioon asianomaisessa valtiossa sovellettavien vastaavien säännösten ja määräysten mahdollinen vaikutus 
ilma-aluksen vakuusarvoon. 

2.2.10 KATTEEN LUETTELOINTI 

2.2.10.1 Kateluettelo 

Eläkekassalla on oltava vastuuvelan katteena olevista varoista luettelo. 

Sekä lakisääteistä että muuta toimintaa harjoittavan eläkekassan on laadittava erilliset luettelot lakisääteisen ja 
muun toiminnan katteena olevista varoista (yhteenveto muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekas-
san vastuuvelan katteena olevista varoista liite 1 ja yhteenveto lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekassan 
vastuuvelan katteena olevista varoista liite 2). 

Rajat ylittävän toiminnan osalta ks. 4.5. 

Kateluettelo on laadittava selväkielisessä kirjallisessa muodossa tai automaattisen tietojenkäsittelyn tallenteena. 
Tilikauden päättymisajankohdan tilannetta vastaava kateluettelo liitteineen on saatettava selväkieliseen kirjalli-
seen muotoon ja eläkekassan toimitusjohtajan on päivättävä ja allekirjoitettava se viimeistään neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikauden päättymisajankohdan mukainen kateluettelo on sidottava ja sen 
sivut on numeroitava. Sidottu kateluettelo on säilytettävä tilinpäätösajankohtaa seuraavat kymmenen vuotta. 

Katteen määrä tulee myös tilikauden aikana olla jatkuvasti laissa vaaditun suuruinen, ottaen huomioon myös 
katettavan määrän ennakoidut muutokset. Tämä on erityisesti huomioitava sellaisen katteena olevan omaisuuden 
osalta, jonka katearvo vaihtelee. 

Katteessa kunkin vuosineljänneksen aikana tapahtuneista muutoksista on niin ikään pidettävä luetteloa, johon 
merkitään poisjätetyt ja lisätyt omaisuuserät kateluettelon vastaavilla tiedoilla ja päivämäärällä varustettuina. 
Muutokset on merkittävä kateluetteloon viimeistään kahden kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymises-
tä, ellei VVV yksittäistapauksissa hyväksy muuta menettelyä tai toisin määrää. Tilapäistä toimenpidettä varten 
katteesta väliaikaisesti poistettua omaisuuserää ei tarvitse merkitä muutosluetteloon. 

Yhteenveto vastuuvelan katteesta (ks. liite 1, 2 ja 3): 

Lakisääteistä ja muuta toimintaa harjoittava eläkekassa: 

Yhteenveto vastuuvelan katteesta -lomakkeeseen liitetään tarpeelliset omaisuuden yksilöinnit. Yhteenvedossa on 
ilmoitettava seuraavat asiat: 

1) Katettava määrä yhteensä. 

2) Eläkekassan vastuuvelan katteena oleva omaisuus eriteltynä kateasetuksen mukaisessa järjestyksessä. 
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Lisäksi kateomaisuuteen sisältyvistä suurimmista riskikeskittymistä laaditaan erillinen yhteenveto (ks. liite 3). 

2.2.10.2 Kateluettelon liitteet 

Kateluettelon liitteissä vastuuvelan katteena olevat omaisuuserät on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella. Kustakin 
yksittäisestä omaisuuserästä on luetteloon merkittävä riittävät yksilöintitiedot, kuten omaisuuserän ja siihen 
kuuluvien asiakirjojen nimike, sijainti, säilytyspaikka ja katearvo sekä käypä arvo, jos se poikkeaa katearvosta. 
Jos omaisuuserään kohdistuu katearvoa vähentävä panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka rajoittaa omai-
suuserän käyttämistä, tällainen erityinen oikeus on mainittava kateluettelossa ilmoittamalla omaisuuserän sisältö, 
arvo ja haltija sekä etuoikeusasema suhteessa katteen haltijaan. Liitteet laaditaan vastaavalla jaottelulla kuin 
kateluettelo ja kateluettelon yhteenveto eli VKL:n mukaisesti ryhmiteltynä. 

Katteen jokaisesta omaisuuserästä on kateluettelon liitteissä käytävä ilmi mm. seuraavat tiedot: 

1) VKL:n 83 j ja 83 i §:n mukaisista velkasitoumuksista niiden velallisen ja/tai takaajan nimi, nimellisarvo, ka-
tearvo ja selvitys katearvosta, jos se poikkeaa käyvästä arvosta. Velkasitoumukset ryhmitellään velallisen ja 
takaajan mukaisesti. Lisäksi annetaan selvitys velalliskohtaisista yhteismääristä ottaen huomioon VKL:n 83 n 
§:n riskikeskittymien rajoittamista koskevat enimmäisrajat. 

2) VKL:n 83 m §:n mukaisista varoista erikseen selvitys eläkekassan omistamista varoista ja erikseen vel-
kasitoumuksista, joissa VKL:n mukaisia varoja on vakuutena. Omaisuudesta luetteloidaan nimi, yksilöintitiedot 
(esim. osakkeiden rekisterinumerot), pinta-ala, katearvo, perusteet katearvolle (esim. arviokirja ja sen päivämää-
rä) ja katearvoa vähentävät seikat kuten velka tai oikeus. 

Vesivoiman pysyvästä käyttöoikeudesta selvitetään vesivoimalaitoksen tai kosken nimi, todistus kiinnityksen 
vahvistamisesta, katearvo ja selvitys sen laskemisen perusteista. 

Velkasitoumusten vakuuksien osalta on otettava huomioon tämän määräys- ja ohjekokoelman kohdan 2.2.9 
määräykset. Velkasitoumusten vakuutena olevan kiinteän omaisuuden osalta annetaan selvitys pantatuista halti-
javelkakirjoista ja lainan kiinnitysvakuudesta edellä mainituin tavoin sekä haltijavelkakirjojen etuoikeusasema 
rasitustodistuksen mukaan. Etuoikeusasemaa laskettaessa tulee kiinnitettyyn määrään myös laskea mukaan korko 
kolmelta vuodelta ja perimiskulut. Eläkekassalla on oltava katteen säilytyspaikassa panttaussopimus, ote pan-
tinantajan hallituksen kokouksen pöytäkirjasta, jossa pantin antamisesta on päätetty, ja rasitustodistus. 

Lisäksi annetaan selvitys kohde- tai velalliskohtaisista yhteismääristä ottaen huomioon VKL:n riskikeskittymien 
rajoittamista koskevat enimmäisrajat. 

3) VKL:n 83 j §:n mukaisista varoista (osakkeet ja osuudet) annetaan soveltuvin osin vastaavat tiedot kuin edellä 
2 kohdan mukaisista varoista. 

4) Katteen muusta omaisuuserästä on kateluettelon liitteissä käytävä ilmi omaisuuseräkohtaisesti tiedot vastaa-
vasti kuin edellä. 

Kateluettelon liitteessä on annettava selvitys siitä, että VKL:n 83 o §:ssä tarkoitettuja osakasyhteisöjen toimin-
taan liittyvää omaisuutta koskevia rajoituksia on noudatettu. 

Kateluetteloa koskevan yhteenvedon liitteeksi eläkekassan tulee toimittaa VVV:lle selvitys kateomaisuutta kos-
kevista johdannaissopimuksista ja niiden vaikutuksesta omaisuuden katearvoon. 
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2.2.10.3 Kateasiakirjojen säilyttäminen 

Katteeseen kuuluvat arvopaperit ja muut asiakirjat on säilytettävä eläkekassan hallussa taikka, jos siihen on pe-
rusteltua syytä, julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai julkisen valvonnan alaisen arvopaperinvälitysliik-
keen hallussa. Jos arvopaperi kuuluu arvo-osuusrekisteriin, rekisterin on oltava julkisessa valvonnassa Euroopan 
talousalueella (ks. VKL:n 83 g §). Eläkekassan tulee laatia kirjallinen sopimus arvopapereiden ja muiden arvo-
papereiden säilyttämisestä ja tähän liittyvästä raportoinnista. Eläkekassan vastuuvelan katteeseen kuuluvat varat 
ja sitoumukset on säilytettävä erillään eläkekassan muista varoista ja sitoumuksista. (Ks..VKL:n 83 g §) 

2.2.11 ELÄKEKASSAN VALUUTTAKATE JA VALUUTTALIIKKEEN JÄRJESTÄMINEN 

Eläkekassan, jolla on vastuuvelan katteena muun valuutan kuin euron määräisiä varoja, on huolehdittava siitä, 
että eläkekassan valuuttariski ei pääse muodostumaan sellaiseksi, että valuuttakurssiriski muodostuisi kohtuut-
toman suureksi suhteessa eläkekassan riskinkantokykyyn. Eläkekassan hallituksen tulee päättää eläkekassan 
valuuttaliikkeen järjestämisessä noudatettavista periaatteista ja kirjattava ne sijoitussuunnitelmaan. 

2.2.12 KATTEEN VALVONTA 

Eläkekassan hallituksen velvollisuutena on huolehtia siitä, että eläkekassan vastuuvelka on katettu säädöksien 
mukaisesti ja että kateomaisuus täyttää lain ja STM:n sekä VVV:n vaatimukset. 

Eläkekassan toimitusjohtajan on välittömästi ilmoitettava eläkekassan hallitukselle ja tilintarkastajille, jos hän 
havaitsee puutteita vastuuvelan katteessa. 

Eläkekassan toimitusjohtajan ja hallituksen on viipymättä ilmoitettava VVV:lle, jos on ilmeistä, että eläkekassa 
ei täytä vastuuvelan katetta koskevia vaatimuksia. 
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3. ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

3.1 TEL-toimintaa koskevan toimintapääoman vähimmäismäärä 

Eläkekassan toimintapääoman vähimmäismäärä lasketaan VKL:n 83 c §:n ja työntekijäin eläkelain mukaista 
toimintaa harjoittavan eläkekassan vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen (1283/1999), (jäljempänä 
vakavaraisuusasetus) 3 §:n mukaisesti. 

Eläkekassan toimintapääoman vähimmäismäärää vastaavan määrän on muodostuttava VKL:n 83 b §:n 6 mo-
mentin mukaista eläkekassan taseen oman pääoman eristä, vapaaehtoisista varauksista ja lisävakuutusvastuusta. 

3.1.1 SIJOITUKSET VAKAVARAISUUSRAJALASKENNASSA 

Vakavaraisuusrajalaskennassa sijoitukset jaetaan seitsemään ryhmään vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun 
asetuksen mukaisesti. Sijoituksiin luetaan taseen Sijoitukset. 

 Sijoitukset arvostetaan käypään arvoon vastaavalla tavalla kuin vastuuvelkaa katettaessa. Jos sijoitus on suojattu 
johdannaissopimuksella, joka täyttää suojaavuuden kriteerit, lasketaan tällaisen kokonaisuuden (sijoitus + joh-
dannaissopimus) arvo vastaavasti kuin katetta laskettaessa. Suojattu sijoitus arvostetaan em. arvoon ja luetaan 
sijoituksen (suojattu kohde) mukaiseen ryhmään. 

Erinäisiä määräyksiä sijoituksista vakavaraisuusrajan laskennassa: 

Sijoitusrahasto-osuudet 

Osuudet sijoitusrahastoissa tai muissa niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä voidaan ryhmitellä seuraa-
villa vaihtoehtoisilla tavoilla: 

1. Rahaston toteutuneiden sijoitusten mukaan. Sijoitukset jaetaan ryhmiin rahaston tekemien sijoitusten mukai-
sesti. 

2. Rahaston sääntöjen mukaan. Sijoitukset jaetaan eri ryhmiin siten, että riskipitoisimman osan määräksi luetaan 
rahaston sääntöjen mukainen enimmäismäärä. Jos rahaston sääntöjen mukaan sijoitukset pörssiosakkeisiin voivat 
olla esimerkiksi 30–50 % kaikista sijoituksista ja loput joukkovelkakirjalainoja, luetaan 50 % rahastoon tehdystä 
sijoituksesta VI ryhmään (pörssiosakkeet) riippumatta siitä, mikä osakesijoitusten osuus todellisuudessa on. 

3. Rahaston riskipitoisimman osan mukaan. Eläkekassan osuudet sijoitusrahastossa luetaan kokonaisuudessaan 
rahaston sijoitusten mukaiseen riskipitoisimpaan ryhmään. Kohdan 2 esimerkkitapauksessa osuudet luettaisiin 
kokonaan VI ryhmään. 

Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteis-
töihin ja/tai kiinteistöyhteisöihin, joiden pääasiallisena tarkoituksena on omistaa VKL:n 83 k §:n 1 momentin 1-
3 kohdassa mainittuja varoja luetaan vakavaraisuusryhmiin II, IV tai V kuten edellä on esitetty menettelytavois-
ta sijoitusrahastojen kohdalla. 

Sijoitusrahastolla ja siihen rinnastettavalla muulla yhteissijoitusyrityksellä, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja/tai 
kiinteistöosakkeisiin ja/tai -yhteisöihin tarkoitetaan: 

1) sellaista sijoitusrahastoa ja muuta yhteissijoitusyritystä, jonka tuotto ja arvo muodostuvat sen sijoituskohteina 
olevien kiinteistöjen ja/tai kiinteistöosakkeiden ja/tai -yhteisöjen nettotuotoista ja käyvistä arvoista; 

2) johon sijoitukset tehdään oman pääoman ehtoisina osakkeina tai osuuksina ja/tai lainoina osakkailta; 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



3—2 

3) jonka osakkeista ja/tai osuuksista ja/tai kokonaispääomasta yhdessä sijoitusrahastolle tai muulle siihen rinnas-
tettavalle yhteissijoitusyritykselle myönnettyjen lainojen kanssa vakuutusyhtiö voi omistaa enintään 50 prosent-
tia; 

4) joka saa sijoittaa yhteen, yksittäisenä sijoituksena pidettävään, kiinteistökohteeseen enintään 20 prosenttia 
kiinteistöyhteisön varoista; 

5) jonka yksittäisenä kiinteistökohteena pidettäviä sijoituksia, jotka ylittävät 10 prosenttia varoista saa olla enin-
tään 40 % kiinteistöyhteisönä pidettävän sijoitusrahaston ja muun yhteissijoitusyrityksen varoista (tällöin kiin-
teistökohteita on aina vähintään kahdeksan). Sijoitusrahaston ja muun yhteissijoitusyrityksen perustamis- ja 
purkamisvaiheen aikana kiinteistökohteita voi olla edellä mainittua vähemmän. 

Sijoitukset kiinteistösijoitusyhtiöihin sekä näihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja muihin yhteissijoitusyrityksiin 
(=osakkeet ja osuudet) luokitellaan vakavaraisuusryhmään VI. 

Sijoitukset rahastoon, jonka toiminta perustuu ainoastaan tai pääasiassa johdannaissopimusten käyttöön, luetaan 
riskipitoisimpaan ryhmään, josta poikkeuksena kuitenkin ovat absoluuttisen tuottotavoitteen ”Hedge”-
rahastosijoitukset, jotka luokitellaan vakavaraisuusryhmään IV, kun ne täyttävät seuraavat edellytykset: 

1) Hedge-rahastosijoitusten muodostama kokonaisuus saa yhteensä olla enintään 5 % käyvin arvoin lasketuista 
sijoituksista; 

2) Yksittäisiin Hedge-rahastoihin tehtäviä sijoituksia on oltava vähintään kaksikymmentä (20) ja sijoitus yhteen 
yksittäiseen Hedge-rahastoon saa olla enintään kymmenen (10 %) prosenttia kaikkien Hedge-rahastojen yhteen-
lasketusta arvosta; tai, sijoitettaessa Hedge-rahastojen rahastoon, on yhdessä Hedge-rahastojen rahastossa oltava 
vähintään kahdenkymmenen (20) Hedge-rahaston osakkeita/osuuksia; tai, sijoitettaessa yksittäisten Hedge-
rahastojen ja Hedge-rahastojen rahastojen yhdistelmään, on yksittäisiä Hedge-rahastoja oltava sijoituksista 
yhteensä vähintään kaksikymmentä (20) eikä yksittäisen suoran Hedge-rahastosijoituksen paino saa ylittää 
kymmentä (10 %) prosenttia kaikkien Hedge-rahastojen yhteenlasketusta arvosta; 

3) Hajautetun Hedge-rahastokokonaisuuden logaritmisista kuukausittaisista tuotoista liukuvasti kahden (2) 
vuoden ajalta laskettu vuotuiseksi muunnettu keskihajonta (volatiliteetti) on enintään 8,2 % (= vakavaraisuus-
ryhmän IV hajontaparametri, si); 

4) Tuottohistorialtaan alle kahden (2) vuoden Hedge-rahastosijoitukset luetaan vakavaraisuusryhmään VII; 

5) Yksittäisen Hedge-rahaston ja Hedge-rahastojen rahaston rahastonhoitajat ovat OECD-valtiossa sijaitsevilla 
säännellyillä markkinoilla julkisen valvonnan alaisia; tai Hedge-rahaston osakkeilla tai osuuksilla käydään 
kauppaa OECD-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla. 

Valittu menettelytapa tulee ilmoittaa sijoitusten ryhmittelylomakkeella (ks. liite 6). Valittua menettelytapaa tulee 
rahastokohtaisesti noudattaa jatkuvasti, jollei ole perustetta muuttaa sitä. 

Indeksiin sidotut lainat 

Indeksiin sidotut lainat sijoitetaan vakavaraisuusrajaa laskettaessa liikkeeseenlaskijasta riippuen seuraavaksi 
riskisempään ryhmään kuin mihin kyseisen liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainat sijoitettaisiin, mikäli liik-
keeseenlaskija on sitoutunut lainaehdoissa maksamaan lainan nimellisarvon laina-ajan päättyessä. Mikäli liik-
keeseenlaskija ei ole sitoutunut maksamaan koko lainan nimellisarvoa takaisin, sijoitetaan laina VI ryhmään. 

Jos indeksiin sidotun lainan liikkeeseenlaskija tai muu osapuoli on sitoutunut maksamaan lainalle korkoa, joka 
on enintään yhden prosenttiyksikön laskuperustekorkoa pienempi ja mikäli liikkeeseenlaskija on lainaehdoissa 
sitoutunut maksamaan lainan nimellisarvon laina-ajan päättyessä, voidaan tällainen laina lukea samaan ryhmään 
kuin liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainat luetaan. 
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Takaisinostosopimukset 

Takaisinostosopimuksin luovutetut arvopaperit otetaan huomioon laskettaessa eläkekassan vakavaraisuusraja. 
Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet otetaan niin ikään huomioon vakavaraisuusrajan laskennassa, 
mikäli varat on luettavissa vakavaraisuusasetuksen 2 §:n mukaisiin sijoituksiin. 

Arvopapereiden lainaus 

Arvopapereiden lainaussopimuksella luovutetut arvopaperit otetaan huomioon laskettaessa eläkekassan vakava-
raisuusraja. 

Vaihtovelkakirjalainat 

Vaihtovelkakirjalainat rinnastetaan joukkovelkakirjalainoihin. 

Vakuutusyhtiön henkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus 

Vakuutusyhtiön myöntämä henkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus, jolle kertyy tuottoa joko kiinteänä ja/tai 
vakuutusyhtiön toimintaan perustuvana korkona, voidaan rinnastaa velkasitoumukseen, jonka velallisena on 
vakuutusyhtiö. 

Jos edellä mainittu henkivakuutus tai kapitalisaatiosopimus on myönnetty sijoitussidonnaisena, noudatetaan mitä 
edellä on säädetty rahasto-osuuksista sijoitusrahastoissa. 

Asetuksen IV ryhmän 8-10 kohdan mukaiset velkasitoumukset 

Velkasitoumukset, joissa velkojan asema on turvattu takaus- tai muulla vastaavalla järjestelmällä, jolla aikaan-
saadaan vastaava turvaavuus kuin asetuksen IV ryhmän 8-10 kohdan mukaisilla velkasitoumuksilla ja/tai missä 
velkasitoumuksen toissijainen vastuunkantaja vastaa ko. kohdissa tarkoitettuja velallisia ja takaajia, sijoitetaan 
vakavaraisuusryhmään IV. 

Käyttöomaisuuteen sisältyvät kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 

Nämä ryhmitellään kuten muut vastaavat sijoitukset. 

3.2 Toimintapääoma 

3.2.1 TOIMINTAPÄÄOMAAN LUETTAVAT ERÄT 

VKL:n 83 b §:n 2 momentin 6 kohdan ja 4 momentin 2 kohdan mukaisia arvostuseroja laskettaessa sijoitusten 
käyvät arvot määritetään tämän määräys- ja ohjekokoelman kohdan 1.2 (sijoitusten käypien arvojen määrittämi-
nen) mukaisesti. Eläkekassan joukkovelkakirjalainat voidaan kuitenkin arvostaa käyvästä arvosta poiketen siten, 
kuin STM tarkemmin määrää. 

VKL:n 83 b §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen positiivinen erotus (positii-
vinen arvostusero) luetaan toimintapääomaan siltä osin kuin sitä ei voida pitää luonteeltaan poikkeuksellisena. 

Vakavaraisuusrajaa vastaava määrä toimintapääomaa saa muodostua kohdassa 3.1 (toimintapääoman vähim-
mäismäärä) lueteltujen erien lisäksi omaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen positiivisesta erotuksesta 
(positiivinen arvostusero) ja VKL:n 83 h §:ssä lueteltujen yhteisöjen antamista takauksista. Tällaisia yhteisöjä 
ovat ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenistä ainakin yksi on 
ETA-valtio, ETA-valtiossa sijaitseva kunta, kuntayhtymä tai seurakunta, ETA-valtiossa toimiluvan saanut julki-
sen valvonnan alainen talletuspankki tai vakuutusyhtiö taikka sellainen muu yhteisö, jonka VVV rinnastaa edellä 
mainittuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön (ks. tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 2.2.1.2). 
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3.2.1.1 Toimintapääomaan luettava osakkaiden palkkasummaan perustuva erä 

Eläkekassa saa VVV:n suostumuksella sisällyttää toimintapääomaansa osakkaana olevien työnantajayritysten 
palkkasummaan perustuvan erän (VKL:n 83 b §:n 2 momentin 8 kohta). Suostumusta harkitessaan VVV ottaa 
huomioon mm. työnantajan taloudellisen aseman, eläkekassan vakavaraisuusaseman, vastuuvelan katteena ole-
van omaisuuden rakenteen, vastuuvelan kehityksen, kannatusmaksutason ja perustelut palkkasummaerän tarpeel-
lisuudesta. Haettaessa lupaa palkkasummaerän käytölle tulee hakemukseen liittää näitä koskevat selvitykset. 

3.2.2 TOIMINTAPÄÄOMASTA VÄHENNETTÄVÄT ERÄT 

VKL:n 83 b §:n 4 momentin 2 kohdan mukaan toimintapääomasta vähennetään taseen kirjanpitoarvojen ja omai-
suuden käypien arvojen positiivinen erotus (negatiivinen arvostusero). Näin on tehtävä silloinkin, kun erotus on 
luonteeltaan poikkeuksellinen. 

VKL:n 83 b §:n 4 momentin 3 kohdan mukaisilla taseeseen merkitsemättömillä velkoihin rinnastettavilla erillä 
tarkoitetaan mm. vastuusitoumuksia, joita vastaavaa vastuuta ei ole merkitty taseeseen velaksi. 

3.2.3 ELÄKEKASSAN VAKAVARAISUUDEN SEURANTA 

Eläkekassan hallituksen on jatkuvasti seurattava ja arvioitava sijoitussuunnitelman toteutumista sijoitustoimin-
nassaan sekä eläkekassan vakavaraisuusasemaa. Vakavaraisuusaseman seurannan on kohdistuttava erityisesti 
arvostuserojen muutoksiin sekä eläkekassan mahdollisuuksiin lukea toimintapääomaansa vakavaraisuusasemasta 
riippuvia eriä, esim. osakkaana olevien työnantajayritysten palkkasummaan perustuvaa erää siten, kuin VKL:n 
83 b §:n 8 momentissa säädetään. 

Eläkekassan vakavaraisuusasemaa tarkasteltaessa vertailussa käytetään laskennallista toimintapääomaa, joka 
muodostuu seuraavista eristä: 

• oma pääoma edellisessä tilinpäätöksessä 
• vapaaehtoiset varaukset edellisessä tilinpäätöksessä 
• lisävakuutusvastuu edellisessä tilinpäätöksessä 
• omaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen positiivinen erotus eli arvostuserot 
• tilikauden aikana kertynyt laskennallinen sijoitustoiminnan yli- tai alijäämä 
• tilikauden aikana lisävakuutusvastuun kartuttamiseksi maksetut ylimääräiset kannatusmaksut (vastaavasti 

se määrä, jolla perittyjä kannatusmaksuja on alennettu ja joka on suunniteltu purettavaksi lisävakuutus-
vastuusta, on vähennettävä toimintapääomasta) 

• vakavaraisuusasemasta riippuen takauksia, vakuuksia ja osakkaiden palkkasummaan perustuva erä (edel-
lyttää VVV:n suostumusta). 

3.2.4 VAKAVARAISUUSASEMAN LASKENTA (VKL 83 E §:N 2 MOM) 

Kun eläkekassan toimintapääoma on pienempi kuin VKL:n 83 c 1 momentin mukainen vakavaraisuusraja, vaka-
varaisuusasemaa laskettaessa voidaan toimintapääoman määrässä ottaa huomioon tasoitusvastuusta se osa, jolla 
tasoitusvastuu ylittää laskuperusteiden mukaisen vähimmäismäärän. 

3.2.5 TOIMINTAPÄÄOMALASKELMAT 

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavat eläkekassat laativat arvostuserolaskelman liite 5, liitteen 6 
mukaisen sijoitusomaisuuden ryhmittelyä koskevan laskelman ja liitteen 4 mukaisen toimintapääomalaskelman. 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 



3—5 

3.2.6 SUUNNITELMAT TOIMINTAPÄÄOMAN ERI VYÖHYKKEILLÄ 

3.2.6.1 Menettely kriisivyöhykkeellä 

Vakavaraisuusrajan alittuessa eläkekassan on toimitettava VVV:lle hyväksyttäväksi erillinen taloudellisen ase-
man tervehdyttämissuunnitelma kuukauden kuluessa siitä, kun eläkekassa on todennut toimintapääomansa ilmei-
sesti olevan pienempi kuin vakavaraisuusraja. 

Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelmassa eläkekassan on osoitettava, että vakuutusmaksuja lisäämällä 
tai muulla tavoin eläkekassan toimintapääoma ylittää vuoden kuluessa suunnitelman päiväyksestä lukien vakava-
raisuusrajan. Jos taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä ei vuoden kuluessa 
ole saatu toteutetuksi, VVV voi erityisistä syistä antaa lisäaikaa enintään yhden vuoden. 

3.2.6.2 Menettely rajoitusvyöhykkeellä 

Kun toimintapääoma on pienempi kuin vakavaraisuusrajan kaksinkertainen määrä hallituksen on tehtävä suunni-
telma siitä, miten eläkekassan toimintapääoma saadaan nousemaan tavoitevyöhykkeelle kohtuullisessa ajassa, 
joka ei saa olla kolmea vuotta pidempi. Suunnitelmassa eläkekassan hallitus ottaa kantaa eläkekassan vakuutus-
maksu- ja sijoituspolitiikkaan. Suunnitelma on osa eläkekassan sijoitussuunnitelmaa. 

3.2.6.3 Menettely tavoitevyöhykkeellä 

Eläkekassan, jonka toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, on sijoitussuunnitelmassaan otettava kantaa pi-
demmän aikavälin tavoitteisiin toimintapääoman tavoitetasosta, sen vaihteluvälistä sekä jatkuvuutta noudattavas-
ta kannatusmaksu- ja sijoituspolitiikasta. 

3.3 Varojen palauttaminen osakkaille 

Pysyväksi katsottu ylite ja ylikate voidaan palauttaa osakkaille. 

3.3.1 HAKEMUS LAKISÄÄTEISTÄ TOIMINTAA (B) HARJOITTAVAN ELÄKEKASSAN YLITTEEN 
PALAUTTAMISEKSI OSAKKAILLE 

Eläkekassan on haettava VVV:n suostumus VKL:n 83 a §:n 3 momentissa tarkoitetun ylitteen palauttamiselle 
osakkaille. Hakemuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat: 

1) Toimintapääoman määrä ja rakenne 

Laskettaessa ylitteen määrää toimintapääomaan ei lueta edellä mainittuja VKL:n 83 b §:n 2 momentin 7-8 kohti-
en mukaisia eriä. Lisäksi eläkekassan toimintapääoman vähimmäismäärää vastaavan määrän on muodostuttava 
VKL:n 83 b §:n 6 momentin mukaisista eristä. Omaisuuden arvostamisen osalta on otettava huomioon STM:n 
varojen palautusta osakasyhteisölle koskevat määräykset ja tämän määräys- ja ohjekokoelman kohta 1.6 (sijoi-
tusten käypien arvojen määrittäminen). Hakemukseen on liitettävä edellä mainitut seikat huomioon ottaen sijoi-
tusomaisuuden ryhmittelyä koskeva laskelma (liite 6) ja toimintapääomalaskelma (liite 4) sekä arvostuserolas-
kelma (liite 5). 

2) Toimintapääoman pysyvyys 

Toimintapääoman ylitteen palauttaminen edellyttää, että ylitettä voidaan pitää pysyvänä. Pysyvyyttä arvioitaessa 
tarkastellaan toisaalta vastuuvelan kasvusta johtuvaa toimintapääomatarpeen lisääntymistä ja toisaalta toiminta-
pääomaan luettavia arvostuseroja. 
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Eläkekassan vakuutusmatemaatikon on laadittava ennuste siitä, miten vastuuvelka kehittyy seuraavan kymmenen 
vuoden aikana. Ennusteen ja sijoitussuunnitelman avulla lasketaan hakemusta seuraavien kolmen vuoden tavoi-
tevyöhykkeen yläraja. 

Varojen käypien arvojen osalta sovelletaan määräyksen kohtaa 1.6. Kiinteistösijoituksia koskevat arviot eivät saa 
olla kuutta kuukautta vanhemmat. 

Katso lisäksi STM:n määräys. 

3) Selvitys palautettavasta omaisuudesta 

Hakemuksessa on annettava selvitys ylitteen määrää vastaavasta omaisuudesta, joka on tarkoitus palauttaa osa-
kasyhteisölle. Selvityksen tulee sisältää palautettavan omaisuuden käypä arvo ja sen kirjanpitoarvo. 

3.3.2 HAKEMUS MUUTA TOIMINTAA (A) HARJOITTAVAN ELÄKEKASSAN YLIKATTEEN 
PALAUTTAMISEKSI 

Ennen ylikatteen laskemista eläkekassan on laskettava seuraavat taseeseen kirjaamattomat erät: 

• mahdollisten vapaaehtoisten varausten määrä 
• pakollisten varausten määrä 
• olemassa olevan rahastoimattoman vastuuvelan määrä 
• pitkällä aikavälillä turvaavalla laskuperustekorolla lasketun vastuuvelan ja eläkekassan voimassa olevalla 

laskuperustekorolla lasketun vastuuvelan erotus 
• muut vastuut, joiden toteutumista on pidettävä todennäköisenä 

Kun eläkekassan katteeksi kelpaavat varat on laskettu STM:n määräysten ja tämän määräys- ja ohjekokoelman 
kohdan 2.2 mukaisesti, vähennetään tästä yhteismäärästä eläkekassan taseen mukainen vieras pääoma, varaukset 
ja edellä laskettaviksi edellytetyt taseeseen kirjaamattomat erät. Tämä erotus on osakkaille palautettavan ylikat-
teen enimmäismäärä. 

3.3.3 HAKEMUKSEN LIITTEET 

Eläkekassan on haettava VVV:n suostumus ylikatteen palauttamiselle osakasyhteisölle. Hakemukseen on liitet-
tävä seuraavat selvitykset: 

• tilikauden päättymisajankohdan tilannetta vastaava luettelo katteena olevista varoista, ottaen huomioon 
STM:n määräykset tiettyjen varojen arvon laskemisesta käyvästä arvosta poikkeavasti 

• arviokirjat kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja muusta kiinteästä omaisuudesta 
• tuloslaskelma ja tase 
• perustelut ylitteen tai ylikatteen pysyvyydelle 
• selvitys palautettavasta omaisuudesta 
• ote sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa hallitus on päättänyt palautettavan ylitteen tai ylikatteen euromää-

rästä 
• VVV:n erikseen pyytämät selvitykset 

Ylitteen ja ylikatteen palautus otetaan huomioon tilinpäätöksessä, mikäli eläkekassa on tehnyt palauttamisesta 
päätöksen ja saanut siihen VVV:n suostumuksen. VVV:n suostumus on saatava ennen vuositilintarkastusta. 

3.4 Sisäinen siirto 

3.4.1 SISÄINEN SIIRTO B-OSASTOLTA A-OSASTOLLE 

Kun AB-eläkekassan B-osasto siirtää ylikatetta A-osastolle, ylikatetta laskettaessa noudatetaan tämän määräyk-
sen kohdassa 3.3.1 annettuja periaatteita. Ks. myös STM:n määräys (11/02/2000) omaisuuden arvostamisesta. 
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Varojen siirto B-osastolta A-osastolle edellyttää VVV:n suostumuksen. 

3.4.2 SISÄINEN SIIRTO A-OSASTOLTA B-OSASTOLLE 

Kun AB-eläkekassan A-osasto siirtää ylikatetta B-osastolle, ylikatetta laskettaessa noudatetaan tämän määräyk-
sen kohdassa 3.3.2 annettuja periaatteita. Ks. myös STM:n määräys (11/02/2000) omaisuuden arvostamisesta. 

Varojen siirrosta on ilmoitettava VVV:lle etukäteen kirjallisesti, ennen tilikauden päättymistä. Etukäteisilmoi-
tuksessa tulee näyttää, miten määräyksen kohdassa 3.3.2 annetut periaatteet täyttyvät. 

3.5 Maksuliikenteen järjestäminen 

Eläkekassalla tulee olla maksuliikennettään varten omat, muista yhteisöistä erilliset kassa- ja pankkitilit. Tästä 
syystä eläkekassa ei voi käyttää esimerkiksi yhteistä konsernitiliä muun yhteisön, esimerkiksi osakasyhteisön 
kanssa. Konsernitilillä tarkoitetaan pankkitiliä, jossa maksuliikenne on hajautettu yksikkökohtaisesti, mutta varo-
jen hallinta hoidetaan keskitetysti. Siten esimerkiksi pankkitili, jossa eläkekassan ja eri yhteisöjen pankkitilien 
varat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, ja jonka alatileihin kullakin yhteisöllä on oma käyttöoikeutensa, on 
kielletty. 

3.6 Pitkäaikaiset saamiset osakasyhteisöiltä 

Pitkäaikaisiksi aiotut saamiset on saatettava velkakirjasaamisen muotoon. Tilisaamisena voi olla ainoastaan 
määrä, joka on seurausta eläkekassan ja osakasyhteisön välisistä juoksevista liiketoimista. 

3.7 Rekisteri 

Eläkekassalla on oltava rekisteri sen toimintapiiriin kuuluvista henkilöistä ja eläkkeensaajista sekä myös niistä 
toimintapiiristä poistuneista henkilöistä, joille on muodostunut eläkeoikeus (vapaakirja) eläkekassan toimintapii-
riin kuulumisen ajalta. 

Rekisteri on säilytettävä huolellisesti. 
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3.8 Eläkekassan selvitystila ja purkaminen sekä vastuun siirto ja vastaanotta-
minen 

Eläkekassan selvitystilaan asettamisesta ja purkamisesta päättää kassankokous. Eläkekassa on tietyissä tilanteissa 
pakko asettaa selvitystilaan ja purkaa (VKL 111 § 1 mom.). Eläkekassa voidaan asettaa selvitystilaan ja purkaa 
myös vapaaehtoisesti (VKL 111 § 3 mom.).  Kun on kysymyksessä vapaaehtoinen eläkekassan selvitystilaan 
asettaminen ja purku, voidaan näitä tarkoittavat päätökset panna toimeen vain, jos eläkekassa on tehnyt vastuun 
siirron toiselle eläkekassalle, eläkesäätiölle tai vakuutusyhtiölle. 

Selvitystilaan asettamiseen liittyy seuraavia asioita ja toimenpiteitä: 
 
• vapaaehtoisessa purussa päätös selvitystilaan asettamisesta ja purusta edellyttää vähintään kaksi kolmas-

osaa kassankokouksessa edustetuista äänistä tai kassan sääntöjen mukaista suurempaa osuutta äänimää-
rästä (VKL 112 § 1 mom.) 

• selvitystila alkaa, kun päätös on tehty. Vapaaehtoisen purun ollessa kyseessä kassankokous voi määrätä 
selvitystilan alkamispäiväksi muunkin myöhemmän päivän (VKL 112 § 2 mom.). 

• samalla valitaan yksi tai useampi selvitysmies hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan tilalle 
• tilintarkastajan tehtävä ei lakkaa eläkekassan joutuessa selvitystilaan  
• kassankokous käyttää päättämisvaltaa selvitystilankin aikana 
• päätetään selvitysmiesten nimenkirjoitusoikeudesta 

Selvitystilan aikana: 
 
• selvitysmiehet laativat viivytyksettä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen siltä selvitystilaa edeltävältä-

ajalta, jolta  niitä  ei ole vielä  esitetty kassankokoukselle 
• selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta päätöksestä ja eläkekassan nimen kirjoit-

tamista koskevasta päätöksestä ilmoitus VVV:lle 
• selvitysmiesten on laadittava kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka on esitettävä nel-

jän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä kassankokouksen hyväksyttäväksi  
• jollei selvitystilaa ole kahden vuoden kuluessa saatettu loppuun, on heidän samalla ilmoitetava, mistä 

syystä se on viivästynyt (VKL 118 §) 
• selvitysmiesten on viipymättä haettava julkinen haaste eläkekassan velkojille  
• julkisen haasteen paikalletulopäivän jälkeen tulee selvitysmiesten maksaa kaikki tiedossa oleva vel-

ka.Tämän jälkeen, mikäli kassalla on takuupääoma, on se maksettava takaisin korkoineen. Jäljelle jäävä 
omaisuus jaetaan sääntöjen määräämällä tavalla. (VKL 120 §) 

•  selvitystilassa olevan eläkekassan  nimeen on lisättävä sana ”selvitystilassa"  
• mikäli lisäetuuden ostamista koskevaa sopimusta kassan varoilla toisesta eläkekassasta tai vakuutusyhti-

östä ei kohtuullisin ehdoin saada aikaan, jaetaan varat niille, joilla kassan sääntöjen perusteella on siihen 
oikeus, heidän vastuuvelkaosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Varojen jakoon on haettava VVV:n hy-
väksyminen (VKL 122 § 2 mom.). 

• selvitysmiesten saatua selvitystehtävän suoritetuksi heidän on annettava mahdollisimman pian lopputili-
tys hallinnostaan laatimalla koko selvitysmenettelyä koskevan  kertomuksen. Kertomukseen on liitettävä 
tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia koskevat asiakirjat koko selvitystilan ajalta. Kertomus liitteineen 
on annettava tilintarkastajille, joiden tulee kuukauden kuluessa antaa tilintarkastuskertomus. 

• tarkastuskertomuksen saatuaan selvitysmiesten on kutsuttava viivytyksettä kassankokous koolle hyväk-
symään lopputilitys. (VKL 123 §) 

3.8.1 VASTUUN SIIRTÄMINEN JA  VASTAANOTTAMINEN 

Eläkekassa voi VKL:n 132 §:n mukaan siirtää VVV:n suostumuksella vastuunsa tai osan vastuustaan toiselle 
eläkekassalle, eläkesäätiölle tai vakuutusyhtiölle. Eläkekassa voi myös VKL 132 §:n mukaan siirtää VVV:n 
suostumuksella TEL:n mukaisen osakaskohtaisen vastuun toiselle eläkekassalle, eläkesäätiölle tai työeläkeva-
kuutusyhtiölle. 
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Eläkekassa voi VKL:n 134 §:n mukaisesti vastaavasti vastaanottaa toisen eläkekassan vastuun tai eläkesäätiön 
vakuutustoiminnan tai osan niistä taikka työeläkevakuutusyhtiöstä (TVYL 29 a §) työnantajakohtaisen vakuu-
tuskannan. 

Jos vastuu, vakuutustoiminta tai osakaskohtainen vakuutuskanta siirtyy jo olemassa olevaan eläkekassaan, on 
vastaanottamisen yhteydessä tarkistettava, edellyttääkö toimenpide myös muutoksia eläkekassan sääntöihin. 
Sääntöjen muuttaminen edellyttää aina kassankokouksen päätöstä ja kassankokousmenettelyä. 

Jos eläkekassan vastuu, eläkesäätiön vakuutustoiminta tai työnantajakohtainen vakuutuskanta siirretään uuteen 
eläkekassaan, on uusi eläkekassa perustettava ennen siirtoa. Eläkekassan perustamista koskevat säännökset ovat 
VKL:n 2 luvussa.  

Vastuun siirrosta laaditaan sopimus, josta säädetään VKL:n 132 §:ssä. Vastuun siirtämistä koskeva sopimus on 
luovuttavan kassan kassankokouksen sekä, jos vastuu siirtyy toiselle eläkekassalle, myös vastaanottavan kassan 
kassankokouksen hyväksyttävä. Päätös on luovuttavan eläkekassan osalta pätevä vain, jos päätöstä on kannatta-
nut sama enemmistö kuin selvitystilaan asettamisessa (VKL 111 §:n 3 mom.). 

Osakaskohtaisen vastuun luovuttamista koskevan päätöksen tekee kassan hallitus, jollei muista säännöksistä tai 
kassan säännöistä muuta aiheudu (VKL 132 §:n 7 mom.). Kuitenkin eläkekassan sääntöjen muuttaminen edellyt-
tää kassankokouksen päätöstä. 

Vastuun vastaanottamisesta laaditaan sopimus sen lain mukaisesti, mistä vakuutuslaitoksesta vakuutuskanta tai 
vakuutustoiminta luovutetaan eläkekassalle. Jos työeläkevakuutusyhtiö luovuttaa työnantajakohtaisen vakuutus-
kannan eläkekassalle, laaditaan sopimus TVYL:n 10 a luvun mukaisesti. Jos kyseessä on vakuutustoiminnan 
vastaanottaminen eläkesäätiöstä eläkekassaan, noudatetaan sopimuksen laatimisen osalta ESL:n 100 §:ää.  

3.8.2 HAKEMUS VAKUUTUSVALVONTAVIRASTON SUOSTUMUKSEN SAAMISEKSI 

VVV:n suostumusta on haettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun luovuttava eläkekassa ja vastaanottava 
vakuutuslaitos ovat hyväksyneet vastuunsiirtosopimuksen. 

VVV:lle toimitettavat asiakirjat ja selvitykset: 

• luovuttavan eläkekassan ja vastaanottavan vakuutuslaitoksen yhdessä tekemä hakemus, jossa pyydetään 
VVV:n suostumusta vastuun siirrolle tai TEL:n mukaiselle osakaskohtaisen vastuun siirrolle 

• vastuun siirtoa koskeva sopimus allekirjoitettuna 
• pöytäkirjat sekä luovuttavan että vastaanottavan vakuutuslaitoksen niistä hallintoelinten kokouksista, 

joissa sopimus on hyväksytty 
• lisäeläketurvaa koskevat vakuutussopimukset (liitteineen) tai muu selvitys, josta selviää vakuutetut edut 
• vakuutustoiminnan osan luovuttamiseen tai vastaanottamiseen mahdollisesti liittyvä sääntömuutoshake-

mus liitteineen 
• eläkekassan vakuutusmatemaatikon laskelma luovutuksessa siirtyvän vastuuvelan määrästä  
• selvitys sekä luovuttavan että vastaanottavan eläkelaitoksen toimintapääoman määrästä ja vakavaraisuus-

rajasta sekä selvitys siirtyvän toimintapääoman määrästä. Jos omaisuusjakauma edellyttää enemmän 
toimintapääomaa tai toimintapääomaa siirtyy vähemmän kuin STM:n asetus edellyttää, tulee hakemuk-
seen liittää selvitys, miten täydennetään. 

• TEL:n mukaisen osakaskohtaisen vakuutuskannan siirron osalta liitteet, jotka mainitaan kohdassa 3.8.2.2 
• selvitys vastaanottavan ja luovuttavan vakuutuslaitoksen välisistä kaupoista vastuun siirtoa edeltävältä 

ajalta 

Hakemus liitteineen tulee toimittaa VVV:lle riittävän ajoissa asian joustavan käsittelyn varmistamiseksi (esim. 
kuulutusmenettely kestää kuukauden). 

Vakuutuslaitoksen tulee ilmoittaa ETK:lle yhteyshenkilöt vastuunjakoa varten (TEL-toiminnan osalta). 
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3.8.2.1 TEL:n mukaisen osakaskohtaisen vakuutuskannan siirto (luovuttaminen ja 
vastaanottaminen) 

Työnantajakohtaisessa (osakaskohtaisessa) vakuutuskannan siirrossa vastuunsiirtosopimus (sopimus vakuutus-
toiminnan luovuttamisesta, sopimus vakuutuskannan luovuttamisesta) laaditaan luovuttavaa yhteisöä (eläkekas-
sa, eläkesäätiö, työeläkevakuutusyhtiö) säätelevän lain mukaisesti. 

3.8.2.2  Liitteet hakemukseen, jossa pyydetään Vakuutusvalvontaviraston suostumusta 
osakaskohtaiseen vastuunsiirtoon: 

a) vakuutusmatemaatikon selvitys luovutuksessa siirtyvän vastuuvelan määrästä, 

b) selvitys sekä luovuttavan että vastaanottavan eläkelaitoksen toimintapääoman määrästä ja vakavaraisuusrajas-
ta sekä selvitys siirtyvän toimintapääoman määrästä. Mikäli siirtyvän omaisuuden jakauma edellyttää tai toimin-
tapääomaa siirtyy vähemmän kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (567/2003) edellytetään, tulee 
selvittää, miten toimintapääoman täydennys suoritetaan, 

c) selvitys siirtyvästä omaisuudesta (määrä, omaisuuslaji, arvostusperuste ja mahdollinen osakassidonnainen 
omaisuus), 

d) selvitys siirtyvästä vakuutuskannasta 
• eläkejärjestelynumerot 
• vakuutettujen piiri ja työnantajat 
• selvitys siitä, että viiden vuoden karenssi ei estä siirtoa; sekä 

e) selvitys siitä, mitä siirrosta aiheutuvista hallintokuluista on sovittu. 

3.8.2.3 Erityinen tiedottaminen osakaskohtaisesta vastuunsiirrosta 

Osakaskohtaista vastuuta vastaanottava eläkekassa huolehtii siitä, että vastuunsiirtoa koskevasta kuulutuksesta 
tiedotetaan siirtyvän osakkaan ilmoitustaululla ja että eläkkeensaajille ja muille etuuden saajille ilmoitetaan elä-
kelaitoksen vaihtumisesta viimeistään ensimmäisen etuuksienmaksun yhteydessä vastuun siirron jälkeen. 

3.8.3 KUULUTUSMENETTELY JA TIEDOTTAMINEN 

Vastuun siirtoa tai osakaskohtaista vastuun siirtoa koskevasta hakemuksesta on VVV:n, jollei se katso, että ha-
kemus on ilman enempiä selvityksiä hylättävä, kuulutettava vastaanottavan vakuutuslaitoksen kustannuksella 
Virallisessa lehdessä. 

Kuulutuksessa kehotetaan niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne VVV:lle 
yleensä 30 päivän kuluessa. 

VVV velvoittaa luovuttavan tai vastaanottavan eläkekassan viipymättä huolehtimaan siitä, että kuulutuksesta 
tiedotetaan sen työnantajan ilmoitustaululla, jota mainittu toimenpide koskee. Eläkekassan on ilmoitettava vas-
tuun tai  sen osan vastaanottamisesta siirtyvään vakuutuskantaan kuuluville eläkkeen tai muiden etuuksien saajil-
le viimeistään luovutuksen jälkeen tapahtuvan ensimmäisen etuuksien maksun yhteydessä. 

3.8.4 VASTUUVELAN JA SITÄ VASTAAVIEN  VAROJEN LUOVUTUSAJANKOHTA JA MÄÄRÄT 

VKL:n 135 §:n 5 momentin mukaan vastuu  siirtyy vastaanottavalle vakuutuslaitokselle vastuunsiirtosopimuk-
sessa mainittuna ajankohtana, kun VVV on antanut suostumuksensa toimenpiteeseen. VVV voi määrätä siirty-
miselle muunkin ajankohdan kuin vastuunsiirtosopimuksessa sovitun. 
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Vastuun siirrossa siirtyvä vastuuvelka tulee aina laskea tarkasti. Mikäli vastuuvelan tarkka määrä ei luovutushet-
kellä ole tiedossa, vastuunsiirtosopimuksessa tai sen liitteessä tulee sopia menettelytavasta, jolla vastuuvelan ja 
siirtyvien varojen määrä tarkistetaan. 

Vastuun siirtoa koskevassa sopimuksessa (tai sen liitteenä) tulee olla selvitys siitä, mitä Eläketurvakeskuksen 
kautta selvitettävien erin maksamisesta osalta on sovittu. 

3.9 Johdon luotettavuus ja sopivuus 

3.9.1 LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ VAKUUTUSKASSAN JOHDOLLE ASETETUT VAATIMUKSET 

VKL:n 3 luvun 27 §:n 2 momentin mukaan vakuutuskassan johtoon kuuluvien on oltava hyvämaineisia ja heillä 
on oltava sellainen yleinen vakuutuskassatoiminnan tuntemus kuin vakuutuskassan toiminnan laatuun ja laajuu-
teen katsoen on tarpeen tai heidän palveluksessaan on oltava riittävän päteviä ja kokeneita neuvonantajia. Saman 
pykälän 4 momentin mukaan toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä ei voi olla vajaavaltainen eikä konkurs-
sissa tai liiketoimintakiellossa oleva henkilö. 

Johdon sopivuutta ja ammattipätevyyttä koskevia säännöksiä sovelletaan eläkekassan hallituksen jäseniin ja 
varajäseniin, toimitusjohtajaan (toimitusjohtajan sijaiseen) ja mahdollisen hallintoneuvoston jäseniin ja varajäse-
niin. Sääntely koskee sekä vapaaehtoista että lakisääteistä toimintaa harjoittavaa eläkekassaa.  

3.9.2 VASTUU JOHDON LUOTETTAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA 

Kukin eläkekassa vastaa siitä, että kassan johto yksin tai yhdessä neuvonantajien kanssa täyttää johdolle lainsää-
dännössä asetetut vaatimukset sekä henkilöä tehtävään nimitettäessä että jatkuvasti hänen toimiessaan kyseessä 
olevassa tehtävässä. VVV edellyttää, että edellä tarkoitetut vaatimukset saatetaan kulloinkin nimityspäätöksen 
tekevän hallintoelimen tietoon huomioon otettavaksi päätöstä tehtäessä. Arvioitaessa eläkekassatoiminnan tun-
temuksen riittävyyttä huomiota tulee kiinnittää muun muassa henkilön koulutukseen ja kokemukseen suhteessa 
henkilön asemaan organisaatiossa ja tehtävien vaativuuteen. Lisäksi on otettava huomioon, että hallituksen ja 
toimitusjohtajan vastuuta ei voi siirtää 2 momentissa tarkoitetuille neuvonantajille. Johdolla on velvoite hoitaa 
eläkekassaa ammattitaitoisesti ottaen huomioon jäsenten, eläkkeensaajien ja vapaakirjan saaneiden henkilöiden 
edut. 

3.9.2.1 Luotettavuutta ja sopivuutta koskeva selvitys  

3.9.2.1.1 Henkilöt, joista on tehtävä selvitys  
 

- toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
- hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

3.9.2.1.2 Selvityksen sisältö 

1. henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot 

2. vakuutuskassan  nimi 

3. henkilön tehtävä ko. kassassa  alkamisajankohtineen 

4. selvitys siitä, että henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan (liitteeksi 
- omavaraisuustodistus, jonka saa oman paikkakunnan alioikeudesta 
- ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä 
- Maistraatin houlhousasioiden rekisteristä ote, josta käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja tai on-

ko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu) 
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5. ansioluettelo  

6. henkilön antama kirjallinen vakuutus siitä, että häntä ei ole tuomittu sakkoon (ei koske rikesakkoja eikä pie-
nehköistä liikennerikkomuksista seuranneita sakkoja), ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai 
yhdyskuntapalveluun ja että hän ei ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä (esimerkiksi 
ulkomainen valvontaviranomainen, Suomen Asianajajaliitto, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta) tai 
selvitys rikkomuksesta tai rikoksesta, josta em. seuraamus on aiheutunut 

7. selvitys siitä, onko ulkomainen vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen arvioinut henkilön luotettavuutta 
ja sopivuutta (fit & proper)  

3.9.2.1.3 Selvitysten laatiminen, säilytys ja valvonta 

Selvitykset on tehtävä ennen nimitetyn henkilön palvelukseen astumista. Selvitysten on oltava saatavilla ja tar-
kastettavissa eläkekassassa ja ne toimitetaan vain pyydettäessä VVV:lle. Luotettavuutta ja sopivuutta koskevat 
edellytykset ovat voimassa ja niiden tulee täyttyä koko toimikauden ajan. Muutoksista ilmoittaminen kuuluu 
henkilölle itselleen ja eläkekassalla on velvollisuus valvoa vaatimusten toteutumista aika-ajoin tapahtuvilla val-
vontatoimilla. 

VVV pitää suotavana, että eläkekassan toimitusjohtajan nimityksistä virastoa informoidaan mahdollisuuksien 
mukaan etukäteen. 

3.9.2.2 Rekisteri-ilmoitus hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan muutoksista 

Eläkekassan on VKL:n 10 luvun 105 §:n 1 momentin mukaan tehtävä viivytyksettä vakuutuskassarekisteriin 
muutosilmoitus, jos asiantilassa, josta on tehty merkintä rekisteriin, tapahtuu muutos. Muutosilmoitukseen ei 
liitetä johdon sopivuutta ja ammattipätevyyttä koskevaa selvitystä, ellei sitä erikseen pyydetä. 

3.10 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 

 
Sisäinen valvonta 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla pyritään varmistamaan 

- asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen 
- voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö, 
- toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta, 
- taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus, 
- lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen, 
- hallintoelinten päätösten, sisäisten suunnitelmien, sääntöjen ja menettelytapojen noudattaminen. 

 
Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on eläkekassan hallituksella. Hallituksen tehtävänä on määrit-
tää sisältö sisäiselle valvonnalle ja huolehtia sen organisoinnista. Hallituksen tulee vuosittain arvioida onko si-
säinen valvonta asianmukaisesti järjestetty ja tarvittaessa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 
 
Sisäisen valvonnan järjestämisessä on tarpeen ottaa huomioon eläkekassan toiminnan laatu ja laajuus, jota voi-
daan arvioida mm. vastuuvelan määrällä, toiminnan laajuudella mm. sijoitustoiminnan osalta sekä vakavaraisuu-
teen liittyvillä vaatimuksilla, ja ottaen huomioon toimintapiirin rakenne. 
 
Sisäisen valvonnan järjestämisen tärkeimmät periaatteet 
 
Sisäisen valvonnan tulee kattaa kaikki toiminnot ja sen tulee olla oikeassa suhteessa eri toimintojen sisältämiin 
riskeihin. Koska vastuu ulkoistetuista toiminnoista säilyy toimintojen ulkoistajalla, sisäinen valvonta koskee 
myös soveltuvin osin niitä toimintoja, jotka eläkekassa on ulkoistanut. Eläkekassan hallitus vastaa sisäisestä 
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valvonnasta myös siltä osin kuin eläkekassalle kuuluvia tehtäviä tehdään eläkekassassa osakkaana olevan yrityk-
sen organisaatiossa.  
 
Sisäisen valvonnan järjestämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon seuraavat periaatteet: 

1. Luodaan selkeä, luotettava, tarpeellinen, oikea-aikainen ja tulevaisuuden huomioonottava raportointi. 
2. Raportoinnin, joka koskee tulosta ja olennaisia riskejä, tulee olla riippumaton raportoitavasta toiminnos-

ta. 
3. Luodaan organisaatio, jossa tehtävät, päätösvalta ja vastuu on asianmukaisesti jaettu ja raportointisuh-

teet selkeästi määritelty. Työnjaot ja tehtävänkuvat tulee määritellä siten, ettei kukaan yksin ilman 
asianmukaista valvontaa hoida toimenpidettä läpi koko käsittelyketjun. Vastuun määritykset on doku-
mentoitava kirjallisesti. 

4. Varmistetaan, että eläkekassan hallitus saa tiedon olennaisista tilintarkastajien ja viranomaisten toimit-
tamista tarkastushavainnoista. 

5. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja varojen turvaamiseksi tulee eläkekassalla olla tieto- ja muu-
ta turvallisuutta koskien riittävät valvontatoimet. 

6. Määritellään eri toiminnoille ajan tasalla olevat selkeät kirjalliset toimintaperiaatteet ja valvotaan, että 
näitä periaatteita noudatetaan. 

7. Mikäli toiminnan laatu ja laajuus edellyttävät sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestämistä sen organi-
saatioasema tulee olla sellainen, että se varmistaa riippumattoman ja objektiivisen tarkastuksen. 

8. Toimintaa ohjataan siten, että eri toiminnoille asetetaan määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ja valvotaan 
näiden tavoitteiden toteutumista. 

 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan toiminnasta aiheutuvien ja siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, 
arviointia, rajoittamista ja valvontaa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja se tulee järjestää niin, että elä-
kekassan hallitus hyväksyy kaikki merkittävät riskien hallintaa koskevat periaatteet. Eläkekassan on jatkuvasti 
tunnistettava kaikki merkittävät sisäiset ja ulkoiset riskit voidakseen asianmukaisesti ja ajoissa reagoida niihin. 
Riskien tunnistamisen on oltava riittävän kattavaa, jotta voidaan kohtuudella varmistua siitä, että kaikki asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseen olennaisesti vaikuttavat riskit on tunnistettu. Tämä edellyttää riskien vaikutusten 
merkittävyyden ja toteutumisen todennäköisyyden arviointia, jotta niiden hallitsemiseksi voidaan kehittää 
asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt. Eläkekassalla tulee olla riskin mittaamiseen ja seuraamiseen 
tarvittavat menetelmät. Kvantitatiivisten mittausmenetelmien lisäksi myös laadullisia riskejä varten on oltava 
tarvittavat arviointimenetelmät. 
 
Riskienhallintajärjestelmän tulee kattaa erityisesti 
• vastuuvelkaan ja sen kattamiseen, 
• vakavaraisuuden kehitykseen, 
• sijoitustoimintaan ja  
• operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit. 

 
Eläkekassan on lisäksi riittävässä määrin varmistuttava siitä, että sillä on riskienvalvontatoiminto, joka on riip-
pumaton riskiä ottavasta toiminnosta.  
 
Sijoitustoiminnan osalta riskienhallintaa koskevat periaatteet tulee sisällyttää sijoitussuunnitelmaan. Siinä tulee 
mm. määritellä merkittävimmät riskit, riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton rajat, vastuut, mittarit ja valvontape-
riaatteet. Riskinoton rajoja määritettäessä tulee ottaa huomioon eläkekassa riskinkantokyky. Lisäksi on määritel-
tävä kuka vastaa riskinotosta, miten riskiä mitataan ja seurataan ja miten riskin pysymistä hyväksyttävissä rajois-
sa valvotaan. 

3.11 Rajat ylittävä toiminta 

ETA-lisäeläkekassaan, joka harjoittaa lisäeläketoimintaa muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, sovelletaan sen 
lisäksi mitä VKL:n 14 a luvussa on säädetty rajat ylittävästä toiminnasta, tässä luvussa annettuja määräyksiä. 
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3.11.1 LUPAHAKEMUS VAKUUTUSVALVONTAVIRASTOLLE 

ETA-lisäeläkekassan, jonka tarkoituksena on hoitaa toisen ETA-jäsenvaltion alueella sijaitsevien yritysten va-
paaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia, on haettava VVV:lta lupa ennen rajat ylittävän toiminnan aloittamis-
ta. 

Sen lisäksi mitä ETA-lisäeläkekassan on ilmoitettava VKL:n 157 b §:n mukaisen lupahakemuksen yhteydessä, 
tulee eläkekassan toimittaa VVV:lle seuraavat tiedot: 

• ETA-lisäeläkekassaa koskevat yhteystiedot (nimi, käynti- ja postiosoite, puhelin- ja faksinumero, sähkö-
postiosoite sekä eläkekassan rekisterinumero) 

• ETA-lisäeläkekassan jäsenten lukumäärä (viimeisin käytettävissä oleva tieto) 
• lista jäsenvaltioista, joissa eläkelaitos harjoittaa toimintaa 
• toisessa ETA-valtiossa harjoitettavan toiminnan osalta tulee ilmoittaa toimipaikan juridinen muoto, mah-

dollinen identifiointinumero ao. ETA-valtioissa (rekisterinumero tms.), vastaavat yhteystiedot kuten 
edellä ja yhteyshenkilöt ao. ETA-valtioissa 

• toisessa ETA-valtiossa toimivan työnantajan (rahoittajan) vastaavat yhteystiedot kuin edellä ETA-
lisäeläkekassan osalta 

• toimintapiirin määräytyminen (rajoitukset jäsenyydelle) 
• toisessa ETA-valtiossa myönnettävät eläkkeet ja muut etuudet (eläkejärjestelmän kuvaus) 
• kuka hoitaa etuuksien maksamisen (lisäeläkekassa itse tai onko maksatus ulkoistettu ja mille taholle) 
• tieto siitä hoitaako varoja ulkoinen omaisuudenhoitaja (kyllä/ei) 
• määräys- ja ohjekokoelman liite 12 
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4. ERINÄISIÄ OHJEITA 

4.1 Rahoitusmarkkinavälineet 

4.1.1 JOHDANNAISSOPIMUKSET 

4.1.1.1 Johdannaissopimusten hallinnointi ja seuranta 

Johdannaissopimusten riskienhallinnalle asetettavat vaatimukset 

Johdannaisten riskienhallinnassa on huolehdittava riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Eläke-
kassan johdannaisten riskienhallintajärjestelmässä on voitava seurata johdannaisten markkina-arvoa. Hallituksen 
tulee varmistaa, että eläkekassassa on asianmukainen kykenevyys riippumattomasti todentaa vakioimattomien 
johdannaissopimusten hinnanmuodostus. 

• Vakioiduilla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan optioyhteisön välityksellä tehtyjä sopimuksia. Vakioi-
mattomilla sopimuksilla tarkoitetaan suoraan yksityisten sopimuspuolten välillä tehtyjä sopimuksia. 

1. Johdannaisia koskevat periaatteet 

Johdannaisten käytöstä tulee olla hallituksen hyväksymät, kirjallisesti dokumentoidut periaatteet. Näiden tulee 
olla yhdenmukaiset eläkekassan tavoitteiden, strategian ja riskinottohalukkuuden kanssa. 

Johdannaisten käytön periaatteiden tulee sisältää: 

- kuvaus mihin tarkoitukseen johdannaissopimuksia voidaan käyttää 
- kuvaus minkä tyyppisiä johdannaissopimuksia voidaan käyttää 
- hyväksyttävät johdannaisstrategiat 
- hyväksyttävät vastapuolet 
- selkeästi määritellyt vastuualueet riskienhallinnassa 
- kuvaus käytössä olevista riskienmittaamisjärjestelmistä 
- asianmukaiset rajat riskinotolle 
- kuvaus riskien kattavasta ja oikea-aikaisesta seurannasta ja raportoinnista 
- kuvaus johdannaisten tehokkaan sisäisen valvonnan järjestämisestä 
- kuvaus johdannaisten käytön periaatteista tiedottamisesta johdannaisten kanssa tekemisissä olevalle hen-

kilökunnalle. 

Johdannaisten käytön periaatteet voivat olla osa eläkekassan muuta riskienhallinnan tai sijoitustoiminnan ohjeis-
tusta. 

Eläkekassan hallituksen on huolehdittava siitä, että johdannaisista aiheutuneet riskit yhdessä muiden sijoitusten 
aiheuttamien riskien kanssa eivät johda sellaiseen tilanteeseen, jossa kokonaisriski nettomääräisesti ylittää sijoi-
tussuunnitelmassa vahvistetut rajat. 

2. Riskienhallinnan organisointi ja raportointi 

Riskienvalvonnan raportointi on järjestettävä niin, että eläkekassan johto sen avulla kykenee käytännössä valvo-
maan ja ohjaamaan johdannaistoimintaa. Johdannaissopimusten osalta on oltava ohjeet siitä, millä tavoin niistä 
johtuvat velvoitteet raportoidaan hallitukselle tai sen valtuuttamalle taholle. 

Riskienhallintatoiminnon tulee säännöllisesti raportoida johdannaisista asianmukaisille tahoille ja hallitukselle. 
Raportoinnin tulee tapahtua riittävän usein, jotta nämä tahot pystyvät sen avulla arvioimaan eläkekassan ris-
kiaseman muutoksia. Raportoinnin tulee osoittaa kuinka johdannaistoimenpiteet täyttävät niille asetetut tavoitteet 
ja noudattavat hyväksyttyjä periaatteita ja menettelytapoja. 

3. Sisäisen seurannan järjestäminen 
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Sisäisten valvontarutiinien on katettava myös johdannaistoiminta. Seurannan on turvattava sisäisen raportoinnin 
ja muun informaation kulun tehokkuus sekä lakien, eläkekassan omien päätösten ja sääntöjen noudattaminen. 

4. Kirjanpito-ohjeet 

Ennen johdannaissopimuksien solmimista eläkekassalla on oltava niiden kirjanpidon osalta tarpeellinen ohjeis-
tus. 

4.1.1.1.1 Johdannaisten riskienhallinta riskityypeittäin 

Riskienhallinnan kohteena olevat eri riskityypit ovat: 

- luotto eli vastapuoliriski 
- markkina- eli positioriski 
- rahoitusriski 
- markkinoiden likviditeettiriski 
- operatiivinen riski 

Luotto- eli vastapuoliriski 

Johdannaissopimusten luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei pysty vastaamaan johdannaissopimuksen 
perusteella syntyneistä velvoitteistaan. Mikäli auki oleva johdannaissopimus joudutaan tästä syystä korvaamaan 
vastaavalla markkinahintaisella sopimuksella ennen kohde-etuuden toimituspäivää tai nettoarvon tilityspäivää, 
syntyy luottotappiota korkeintaan sopimuksen (mahdollista) positiivista markkina-arvoa edustava määrä. 

Luottoriskiä katsotaan syntyvän vakioimattomissa johdannaissopimuksissa. 

Jotta vakioimattoman johdannaissopimuksen positiivisen markkina-arvon kohde-etuuden luonteen aiheuttama 
volatiliteetti tulisi otettua huomioon, tulee vastapuoliriskiä arvioitaessa sopimuksen markkina-arvoon lisätä sen 
potentiaalinen vastapuoliriski. Vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuoliriskit, jotka siis koostuvat 
sopimusten markkina-arvoista ja potentiaalisesta vastapuoliriskistä, raportoidaan VVV:lle. 

Edellä kuvatulla menetelmällä laskettuja johdannaissopimuksista aiheutuvia vastapuoliriskejä on seurattava 
vastapuoliriskilimiiteissä. Limiittien käytön valvonnan järjestäminen on kuvattava johdannaisten käytön periaat-
teissa ja limiittien käyttöä valvottava seurantaraporttien avulla. 

Edellä mainittua potentiaalista vastapuoliriskiä ei oteta huomioon tarkasteltaessa riskikeskittymien rajoittamista 
vastuuvelan katteen yhteydessä. 

Mikäli vakioimattomalle johdannaissopimukselle on asetettu vakuutta, otetaan tämä huomioon vastapuoliriskin 
seurannassa. 

Markkina- eli positioriski 

Johdannaissopimuksen markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sopimuksen arvo laskee markkinahinnan 
(korko, osake- tai valuuttakurssi tai muu, esim. hyödykkeen hinta) tai sen volatiliteetin muuttuessa. Markkinaris-
kiä on seurattava markkinariskityypeittäin (korko-, osake-, valuutta-, luottomarkkina- ja hyödykeriski). Optioille 
ominaisia riskejä (gamma- ja vega-riski) on seurattava erikseen. 

Markkinariskiä on arvioitava suhteessa riskinkantokykyyn. Johdannaissopimuksista aiheutuvaa markkinariskiä 
on tarkasteltava osana koko vakuutuslaitoksen markkinariskin seurantaa ja näiden sopimusten on sisällyttävä 
markkinariskilimiittien seurantaan. Sopimusten ominaisuudet on otettava huomioon ja kaikkia sopimustyypin 
vaatimia markkinariskin muotoja on pystyttävä seuraamaan johdannaissopimusten käytön vaatimassa laajuudes-
sa. 

Markkinariskin arviointiin voidaan käyttää matemaattista tai tilastollista menetelmää. Tällaisen menetelmän 
oletuksia ja parametrien asianmukaisuutta on pystyttävä seuraamaan ja arvioitava säännöllisesti. Menetelmä on 
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altistettava kvantitatiivisille ja kvalitatiivisille stressitesteille, joiden tuloksia johdon on seurattava ja joiden tu-
lokset on otettava huomioon limiittejä ja strategioita määriteltäessä. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi on 
käytettyä mallia säännöllisesti testattava, eli sen antamia tuloksia on verrattava toteutuneisiin tulemiin. 

Rahoitusriski 

Rahoitusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että eläkekassa ei pysty rahoittamaan johdannaissopimusten käytöstä 
aiheutuvia kassavirtavaateita. 

Johdannaissopimusten vaikutuksia eläkekassan päivittäisiin kassavirtoihin on seurattava ja niiden vaikutus on 
otettava huomioon maksuvalmiuden suunnittelussa. Rahoitusriskin seurannan on oltava toiminnan laajuuteen 
nähden riittävän yksityiskohtaista. 

Markkinoiden likviditeettiriski 

Markkinoiden likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että sopimuksia ei pystytä tai ei helposti voida realisoida tai 
kattaa vallitsevaan markkinahintaan, koska markkinoilla ei ole riittävästi syvyyttä tai markkinat eivät toimi jon-
kin häiriön takia. 

Markkinoiden likviditeettiriskin hallitsemiseksi on sopimuksia hajautettava johdannaistoiminnan vaatimassa 
laajuudessa. Eri tuotteiden ja markkinoiden likviditeettiä on aktiivisesti seurattava. Riskejä voidaan hallita myös 
tuote- ja markkinakohtaisten limiittien avulla. 

Operatiivinen riski 

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan riittämättömistä toimintaketjuista, henkilöresursseista ja järjestelmistä tai 
näiden pettämisestä tai ulkoisista tekijöistä aiheutuvien tappioiden riskiä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät juridi-
set riskit. 

Johdannaissopimusten käytöstä aiheutuva operatiivinen riski on otettava huomioon eläkekassan riskienhallinta-
suunnitelmassa. Riskiä voidaan hallita seuraavin toimenpitein: 

- Johdannaisten käyttöä tukevia operatiivisia toimintoja varten on oltava ammattitaitoinen henkilöstö 
- Johdannaisten käyttöä varten on oltava ennalta suunnitellut työvaiheet ja sopimukset on dokumentoitava 

ennalta laadittujen periaatteiden mukaisesti 
- Ennen kuin hinnoittelu- ja arvostusmalleja otetaan käyttöön, on varmistettava, että ne tuottavat luotettavia 

tuloksia sopimusten hinnoista, positioiden arvosta ja syntyvistä voitoista ja tappioista. Mallit ja käytetyt 
menetelmät on dokumentoitava. 

- Eri järjestelmissä (kirjanpito, kaupankäynti) olevat tiedot on säännöllisesti täsmäytettävä keskenään. 
- Vakioimattomien johdannaisten osalta käytetään ISDA:n (International Swaps and Derivatives Associati-

on) standardisopimuksia. 
- Eläkekassalla tulee olla johdannaisia koskeva riittävä sisäinen ohjeistus 
- Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että johdon hyväksymää johdannaisstrategiaa ja johdannaisten 

käyttöön liittyvää ohjeistusta noudatetaan. 

4.1.1.2 Johdannaissopimusten arvostaminen ja niiden käsittely tilinpäätöksessä 

Näissä ohjeissa johdannaissopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia, joiden arvo riippuu yhden tai useamman todel-
lisen tai kuvitteellisen kohde-etuuden arvon taikka kohde-etuuksien arvonmuutosta kuvaavan indeksin muutok-
sesta. Vakioiduilla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan optioyhteisön välityksellä tehtyjä sopimuksia. Vakioi-
mattomilla sopimuksilla tarkoitetaan suoraan yksityisten sopimuspuolten välillä tehtyjä sopimuksia. Johdannais-
ten käsittely verotuksessa, niiden taloudellinen vaikutus tai niiden oikeudellinen tulkinta saattaa poiketa johdan-
naisten kirjanpidollisesta käsittelystä. 
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4.1.1.3 Määritelmiä 

Optiotyyppisellä sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa ostajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta toteuttaa 
sopimus sen eräpäivänä (eurooppalainen optio) tai eräpäivään mennessä (amerikkalainen optio). Toteutus voi 
olla kohde-etuuden toimittaminen tai sopimuksessa määritellyllä tavalla tapahtuva nettoarvon tilitys. 

Optiotyyppisiä sopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esim. valuutat, osakkeet, korot, hyö-
dykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja korkolattiat sekä näiden yhdistelmät 
(korkokaulukset), koronvaihtosopimuksiin liittyvät optiot (swaptiot) sekä luotto-optiot ja luottoswapit. 

Termiinityyppisellä sopimuksella tarkoitetaan etukäteen sovittuun hintaan tapahtuvaa kohde-etuuden toimitusta 
tai nettoarvon tilitystä määrättynä eräpäivänä. Termiinisopimus on molempia osapuolia (ostaja ja myyjä) sitova. 

Termiinityyppisiä sopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esim. valuutat, osakkeet, korkoinstrumentit, 
hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset. 

Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran vaihtamista toiseen 
korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pääomien vaihto tai ne voivat perustua nimellis-
pääomiin, joita ei vaihdeta sopimusten osapuolten kesken. 

Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimukses-
ta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää. 

4.1.1.3.1 Sopimuksen sulkeminen 

Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimukses-
ta syntyvä tuotto tai kulu kiinnitetään lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää. 

4.1.1.4 Johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen seuranta 

Johdannaissopimuksilla voidaan suojautua, tavoitella lisätuottoja, hyödyntää arbitraasia tai muuttaa sijoitussal-
kun riskiä. Johdannaissopimuksilla voidaan myös tehostaa sijoitusten tai maksuvalmiuden hoitoa. 

Suojauspolitiikka, suojaus ja suojauksen tehokkuus: 

Johdannaissalkusta on voitava eritellä suojaavat johdannaissopimukset muista johdannaissopimuksista. Eläke-
kassan tulee määrittää riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategiat kirjallisesti. Eläkekassan 
hallituksen tulee hyväksyä suojauspolitiikka (tavoitteet ja strategia). Suojausstrategiaa koskevan kuvauksen tulee 
sisältää kuvaus suojauksen tehokkuuden arviointimenettelyistä. 

Suojaavan johdannaissopimuksen käyttötarkoitus on määriteltävä ja dokumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos 
näin ei menetellä, sopimusta on pidettävä ei-suojaavana. Suojaavan johdannaissopimuksen dokumentointi ja 
suojauksen tehokkuus ks. määräys- ja ohjekokoelman kohdat 1.5.1.2.1 (suojaussuhde ja dokumentointi). Suojaa-
van johdannaissopimuksen ja suojattavan sijoituksen välillä on oltava riittävä yhteys. Suojaava johdannaissopi-
mus voi estää suojattavan sijoituksen arvon alenemisen alle sopimuksessa määritellyn rajan (esim. ostettu myyn-
tioptio). Tällaisessa tapauksessa suojaavuuden tehokkuuden toteutumista tarkastellaan niillä suojattavan kohteen 
hintatasoilla, joilla suojauksen halutaan toimivan. Suojaavan sopimuksen arvo voi myös nousta vastaavassa 
määrin kuin suojattavan kohteen arvo laskee (termiini). Asetettujen optioiden tyyppisiä johdannaissopimuksia ei 
pidetä suojaavina. Tästä poiketen asetettuja optioita voidaan pitää suojaavina, jos ne ovat osa suojausrakennetta, 
joka sisältää myös vastakkaisen ostetun option. Vastakkaisuus-määritelmä sallii optioiden toteutushinnoissa 
eron, joka ei vaaranna suojausrakenteen toimivuutta. 
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Suojauksen tehokkuutta tulee arvioida jatkuvasti (kuukausikohtainen seuranta ei ole riittävä) koko suojauksen 
keston ajan. Suojauksen tehokkuutta tulee seurata periodikohtaisesti (raportointipäivä) ja kumulatiivisesti (suo-
jauksen alusta tarkasteluhetkeen). Käyttötarkoitus on muutettava suojaavasta ei-suojaavaksi, jos suojaus ei ole 
tehokasta. 

• Suojauksen tulosta on seurattava myös euromääräisesti. Jos suojaavien johdannaissopimusten kohde-
etuuksien pääomien yhteismäärä merkittävästi ylittää sopimuksilla suojattujen varojen tai velkojen pää-
omien yhteismäärän, johdannaissopimusten käsittely on ylittävältä osin muutettava muussa kuin suojaa-
mistarkoituksessa tehtyjä sopimuksia koskevien määräysten mukaiseksi 

• Suojaavuuden tehokkuuden toteutumista tulkitaan siten, että sitä tarkastellaan vain niillä hintatasoilla, 
joilla eläkekassa on määritellyt suojauksen olevan tehokasta. 

Suojauksen katsotaan jatkuvan, jos sijoitus korvataan toisella samanlaisella sijoituksella ja korvaaminen toisella 
sijoituksella on osa eläkekassan kirjallista suojausstrategiaa. Korvaaminen uudella sijoituksella tulee dokumen-
toida uudelleen suojaukseksi. 

Samaan suojattavaan positioon ei voida lukea alimman arvon periaatteella arvostettavia omaisuuseriä ja niitä 
omaisuuseriä, jotka arvostetaan hankintamenoon tämän määräys- ja ohjekokoelman kohdan 1.6 mukaisesti. 

4.1.1.5 Johdannaissopimusten käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä 

4.1.1.5.1 Optiotyyppiset sopimukset 

Sopimuksen solmiminen 

Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu merkitään kirjanpitoon makse-
tun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asetetusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu 
merkitään kirjanpitoon saadun ennakkomaksun luonteisesti velaksi. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä 
otetaan tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkiot ym. kulut. 

Sopimuksen sulkeminen 

Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä kirjataan alkuperäisestä sopimuksesta maksetun, aikaisemmilla tilikau-
silla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemi-
on erotus tuotoksi tai kuluksi sille tilikaudelle, jolloin sopimus suljetaan. Vastaavasti kirjataan tuotoksi tai kuluk-
si alkuperäisestä sopimuksesta saadun, aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja vastak-
kaisesta sopimuksesta maksetun preemion erotus. 

Sopimuksen raukeaminen 

Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostaja kirjaa maksamansa preemion kuluksi ja sopi-
muksen myyjä saamansa preemion tuotoksi sille tilikaudelle, jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tili-
kausilla kirjatut mahdolliset arvonmuutokset oikaisevat tuottoa ja kulua. 

Sopimuksen toteuttaminen 

Optiosopimuksen toteuttamisen yhteydessä selviää sopimuksesta realisoituva voitto tai tappio ja sen mukaisesti 
maksettu tai saatu preemio kirjataan joko tuotoksi tai kuluksi tai niiden oikaisuksi sille tilikaudelle, jonka aikana 
toteuttaminen tapahtuu. 

Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, maksettu tai saatu 
preemio merkitään kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushinnan lisäykseksi tai vähennykseksi. 
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Käsittely tilinpäätöksessä 

Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 

Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan (markkina-arvon) ja sitä 
alemman preemion kirjanpitoarvon erotus kirjataan tilinpäätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka 
vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää. 

Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tilinpäätökseen arvostustuottoa (arvonalennuksen palautus), kirjataan 
maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuk-
sesta kuluksi määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden tuotoksi kirjattua 
määrää. Kuluksi kirjataan myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osa 
preemion arvonlaskusta. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa 
tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 

Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuk-
sen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjataan vastaavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulke-
mishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon erotuksesta vastaavasti kulua. 

Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei kirjata arvostustuottoa tai -kulua, jos suojattavasta tase-
erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskelmaan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolis-
ta erää. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuu-
toksen, ylitys kirjataan tulosvaikutteisesti. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se osoittau-
tuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 

Option myyjä kirjaa realisoitumattoman tappion (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpito-
arvon erotuksen) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, 
suljetaan tai toteutetaan. 

Option ostaja kirjaa realisoitumattoman tappion preemion määrään asti. Koska ostaja ei tappiotilanteessa käytä 
optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopimuksesta syntyvän maksimitappion. Realisoi-
tumattomia voittoja ei kirjata. 

4.1.1.5.2 Termiiniluonteiset sopimukset 

Sopimuksen solmiminen 

Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei suoriteta maksuja. So-
pimukset ja niiden muutokset on kuitenkin rekisteröitävä välittömästi taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopi-
muksen tekohetkestä alkaen. 

Sopimuksen sulkeminen 

Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla 
kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan. 

Sopimuksen toteuttaminen 

Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin toteutushinta muodostaa 
hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden poistamattoman hankintamenon erotus kirja-
taan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin luovutus tapahtuu. 
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Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, merkitään kohde-etuuden hankintameno (ter-
miinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tehdä tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus arvostetaan 
seuraavan kerran laadittavassa tilinpäätöksessä asianomaista omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisesti. 

Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja 
markkinahinnan erotus, suoritettava määrä merkitään sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy 
ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy. 

Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai position johdannaisso-
pimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa, jaksotetaan johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritet-
tava määrä olennaisuuden periaatteella tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. 

Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan ko. sopimuksen kohde-etuutta, joka realisoidaan termiinisopimuk-
sen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos ter-
miinisopimuksella suojataan tulevia termiinisopimuksen kohde-etuuteen tehtäviä sijoituksia, voidaan nettoarvon 
tilityksen määrällä oikaista kohteen hankintahintaa. Hankintamenon oikaisu jaksottuu hankitun joukkovelkakir-
jalainan tai rahamarkkinasijoituksen hintaerojaksotuksen yhteydessä ao. instrumentin pitoajalle. 

Käsittely tilinpäätöksessä 

Suojaamistarkoituksessa tehty sopimus 

Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi sopimuksen mukaisen hin-
nan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuk-
sesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää 
oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. 

Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena kirjataan kuluksi tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemis-
hinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai 
positioon luetuista eristä kirjattua positiivista arvonmuutosta (arvonalennuksen palautus) oikaistuna sopimukses-
ta aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla. Termiinisopimuksen arvonalennuksesta on kirjattava kuluksi myös 
suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus. Ylitystä vastaava arvonalennus-
kirjaus peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 

Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta tai jos suoja-
taan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei kirjata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. 
Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, 
ylitys kirjataan kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa 
tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 

Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus 
jaksotetaan korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Valuut-
tatermiinillä suojattu lyhytaikainen valuuttamääräinen saaminen tai velka voidaan kuitenkin arvostaa suoraan 
termiinikurssiin, mikäli korkoeron merkitys on vähäinen. 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishin-
nan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla 
oikaistuna kirjataan ennen sopimuksen sulkemista tai päättymistä tehtävässä tilinpäätöksessä kuluksi. Realisoi-
tumattomia tuottoja ei kirjata. 
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4.1.1.5.3 Koronvaihtosopimukset ja valuutanvaihtosopimukset 

Sopimuksen solmiminen 

Koron- ja valuutanvaihtosopimusten solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen solmimishetkellä ei 
suoriteta maksuja. Kaikki sopimukset tulee kuitenkin rekisteröidä taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimusten 
tekohetkestä alkaen. 

Sopimuksen sulkeminen 

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio jaksotetaan suojatun saa-
misen jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuksella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. 
Mikäli saamis- tai velkaerä on poistunut taseesta, johdannaissopimuksen voitto tai tappio kirjataan heti tuotoksi 
tai kuluksi. 

Käsittely tilinpäätöksessä 

Suojaamistarkoituksessa 

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikau-
teen kohdistuvat korot. 

Tuloslaskelmaan merkitään lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja valuutanvaihtosopimuk-
sista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin 
enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua arvostuskulua. So-
pimuksista aiheutuvien tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivisesta erotuksesta kirjataan kuluk-
si määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua positiivista arvonmuutosta. 
Suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus diskontattujen kassavirtojen ny-
kyarvojen negatiivisesta erotuksesta on kuitenkin aina kirjattava kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus 
peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 

Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuutosta, ei myöskään 
koron- tai valuutanvaihtosopimusten arvostushetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syn-
tyvää tuottoa tai kulua kirjata. Mikäli kuitenkin kassavirtojen nykyarvojen negatiivinen erotus ylittää suojattavan 
kohteen positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli 
se seuraavassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontat-
tujen kassavirtojen negatiivinen erotus kirjataan aina täysimääräisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei kirjata 
tuloslaskelmaan tuotoksi. 

4.1.1.5.4 Tuloslaskelma- ja tase-erät 

Suojaamistarkoituksessa tehdystä johdannaissopimuksesta syntyvät tuotot ja kulut kirjataan pääsääntöisesti 
samaan tuloslaskelman erään kuin suojattavasta tase-erästä tai positiosta kirjattavat tuotot ja kulut kirjataan. 

Tuotot ja kulut, jotka syntyvät kun suojaavat johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, kirjataan 
realisoituneiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään. Mikäli johdannaissopimus toteutetaan 
myymällä alla oleva omaisuuserä, kirjataan johdannaissopimuksen tulos myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. 
Mikäli taas johdannaissopimus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, kirjataan johdannaissopimuksesta synty-
nyt tulos hankintahinnan lisäykseksi ja vähennykseksi. Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta 
kirjataan johdannaissopimuksesta syntyneet tuotot ja kulut korkotuottojen ja kulujen oikaisuna. 
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Arvostaessa johdannaissopimukset tilinpäätöksissä kirjataan realisoitumaton arvostustulos alla olevan omaisuu-
den arvostusta vastaavalla tavalla arvonalennuksiin tai niiden palautuksiin. 

Valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero jaksotetaan ja kirjataan korkotuottoihin 
tai -kuluihin. 

Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyistä johdannaissopimuksista syntyvät tuotot ja kulut kirjataan mui-
den sijoitusten tuottoihin ja kuluihin. 

Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai –kulun vastaerä merkitään termiinisopimusten osalta taseen siir-
tosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta oikaistaan taseeseen merkittyjä preemiomaksuja. 

4.1.1.6 Tilinpäätöksen liitetiedot 

Tietona selostetaan eläkekassan johdannaissopimusten käyttämisessä sovelletut periaatteet ja johdannaisten 
riskienhallintastrategia. Lisäksi selvitetään johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen ja muuhun tarkoi-
tukseen. Edellä mainitut tiedot annetaan, jos johdannaissopimusten määrä on merkittävä tai niihin perustuva riski 
on olennainen eläkekassan toiminnan kannalta. Jos johdannaissopimusten merkitys on vähäinen, on tästä mainit-
tava erikseen. 

Tilinpäätöksessä esitetään johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskenta-periaatteet. 

Johdannaissopimukset esitetään tilinpäätöksessä seuraavasti jaoteltuna. Erittely annetaan erikseen suojaavien ja 
ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta: 

 
 I Korkojohdannaiset 
  Termiini- ja futuurisopimukset 
  Optiosopimukset 
   Ostetut 
   Asetetut 
  Koronvaihtosopimukset 
 
 II Osakejohdannaiset 
  Termiini- ja futuurisopimukset 
  Optiosopimukset 
   Ostetut 
   Asetetut 
  Valuutanvaihtosopimukset 
 III Valuuttajohdannaiset 
  Termiini- ja futuurisopimukset 
  Optiosopimukset 
   Ostetut 
   Asetetut 
 IV Muut johdannaissopimukset 
  Termiini- ja futuurisopimukset 
  Optiosopimukset 
   Ostetut 
   Asetetut 

Johdannaissopimuksista ilmoitetaan näiden sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot edellä mainitulla 
tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina ilmoitetaan korkojohdannaisten osalta sopimusten nimellisarvo, 
valuuttajohdannaisten osalta ostetun valuutan tilinpäätöshetken eurovasta-arvo ja osakejohdannaisten osalta 
osakkeiden käypä arvo tilinpäätöshetkellä. Lisäksi esitetään kussakin alaryhmässä sopimusten ajallinen ulottu-
vuus, jos tieto on olennainen sopimuksiin liittyvän riskin arvioimiseksi. Käyvät arvot voivat perustua markkina-
hintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen 
nykyarvoon tai optioiden määritysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät selostetaan kunkin alaryhmän 
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osalta erikseen. Valuuttamääräiset sopimukset muutetaan Suomen rahaksi avista- tai termiinikurssiin sopimuk-
sesta riippuen. Taulukossa tiedot annetaan avointen ja suljettujen sopimusten osalta erikseen. Annetusta infor-
maatiosta tulee käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä. 

4.1.2 TAKAISINOSTOSOPIMUKSET 

Takaisinostosopimuksella (REPO) tarkoitetaan arvopaperin luovutussopimusta, jossa ostaja ja myyjä arvopape-
rien myynnin lisäksi samalla sopivat kumpaakin osapuolta velvoittavasti siitä, että sovitun ajan kuluttua myyjä 
ostaa saman määrän samoja arvopapereita takaisin alkuperäiseltä ostajalta. Ostaja saa arvopapereihin täyden 
omistusoikeuden ja voi käyttää kaikkia niihin liittyviä hallinnoimisoikeuksia sekä luovuttaa arvopaperit edelleen. 
Arvonmuutosriski säilyy alkuperäisellä myyjällä. 

Ensimmäisen luovutuksen yhteydessä määrätään kiinteä takaisinostohinta. Takaisinostohinnan ja ensimmäisen 
luovutushinnan (kauppahinnat) ero on arvopapereiden myyjän maksama korko laina-ajalta. Arvopapereiden 
ostaja saa vastaavasti korkoa vakuudelliselle sijoitukselleen (takaisinmyyntisopimus, reverse repo). 

Takaisinostosopimuksen voimassaoloaikana maksettavien joukkovelkakirjojen korkojen, osinkojen, yhtiöveron 
hyvityksen, irronneiden merkintäoikeuksien, äänestysoikeuden tai muun arvopaperiin liittyvän etuuden hyvittä-
misestä arvopaperin myyjälle sovitaan yleensä erikseen. 

4.1.2.1 Arvopapereiden lainaus 

Arvopapereiden lainaussopimuksella lainanantaja luovuttaa lainanottajalle omistamiaan arvopapereita ennalta 
määritetyksi ajaksi, jonka jälkeen lainanottaja sitoutuu palauttamaan ne. Lainattujen arvopapereiden omistus- ja 
hallinnoimisoikeudet siirtyvät lainanottajalle. Arvopapereiden lainanottaja maksaa korvauksen lainaamistaan 
arvopapereista. Lisäksi sovitaan siitä, miten arvopapereista kertyvä tuotto tai muun arvopaperiin liittyvän etuu-
den käyttäminen hyvitetään. 

Lainanantaja on samassa taloudellisessa asemassa lainaustransaktion toteuduttua kuin hän olisi ilman lainanantoa 
lukuun ottamatta erillistä korvausta siitä, että luovuttaa omistamansa arvopaperit toiselle määräajaksi. Koska 
arvopaperilainauksessa ei ole kysymys lopullisesta luovutuksesta, kirjanpitoon ei kirjata tuloutettuja voittoja tai 
tappioita, muulta kuin laina-ajalta saadun korvauksen osalta. Arvopapereiden arvoa vastaavaa vastiketta ei siirry 
osapuolten välillä. Lainanottaja antaa kuitenkin yleensä lainanantajalle vakuuden. 

Sopimukset voidaan tehdä myös selvitysyhteisön kautta. Tällöin selvitysyhteisö asettuu vastapuoleksi sekä lai-
nanantajaan että lainanottajaan päin. 

4.1.2.2 Merkitseminen kirjanpitoon 

4.1.2.2.1 Takaisinostosopimukset 

Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit säilyvät myyjän taseessa. Vastaavasti niitä arvopapereita, jotka on 
ostettu takaisinmyyntisopimuksin ei merkitä ostajan taseeseen. 

Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet kirjataan veloiksi ja 
maksetut vastikkeet saamisiksi. 

Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit arvostetaan tilinpäätöksessä kyseistä omaisuuslajia koskevan arvos-
tussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu korvaus merkitään kirjanpitoon korkona. Korko jakso-
tetaan sopimuksen voimassaoloajalle. 
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4.1.2.2.2 Arvopapereiden lainaus 

Lainanantaja 

Lainatut arvopaperit säilyvät lainauksen aikana lainanantajan taseessa. 

Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit arvostetaan kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussään-
nöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja muut kompensaatiot (kuten esim. käteisosinkoa 
ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) merkitään tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti tuotoksi. 

Jos lainanottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainanantaja saa vakuuden realisoin-
nista muuta vastiketta, realisoituu lainanantajalle arvopapereiden poistamattoman hankintamenon ja tämän vas-
tikkeen erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 

Lainanantajan on pidettävä lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainan-
saaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä. 

Lainanottaja 

Lainanottaja ei merkitse lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainanottajan myydessä arvopaperit edelleen 
myyntihinta merkitään taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi lainanantajalle. 

Lainanottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka merkitään taseeseen lainaksi otettujen arvopapereiden myyn-
tihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä. Lainanottaja kirjaa maksamansa 
preemion ja muut vastikkeet (kuten esim. käteisosinkoa ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tilinpäätök-
seen suoriteperusteisesti kuluksi. 

Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainanantajalle palautusta varten lainanottajalle realisoituu arvopapereiden 
myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 

Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, merkitään tästä aiheutuvat kulut ja 
menetykset pakollisina varauksina kuluksi. 

Lainanottajan on pidettävä rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lainauksen kohde, lai-
nanantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuksen päivämäärä ja myyntihinta. 

4.1.2.3 Tuloslaskelma- ja tase-erät 

Takaisinostosopimuksin luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet kirjataan muihin lyhytaikaisiin velkoihin 
eläkekassan taseeseen. Maksetut vastikkeet merkitään vastaavasti muuhun rahoitusomaisuuteen. 

Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko merkitään sijoitustoiminnan kuluihin muina 
kuluina ja saatavasta saatu korko vastaavasti sijoitustoiminnan tuottoihin muina tuottoina. 

Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset merkitään sijoitustoiminnan tuottoihin muina tuottoina. Lainauk-
sesta maksetut korvaukset merkitään sijoitustoiminnan kuluihin muina kuluina. 
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4.1.2.4 Liitetiedot 

Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjä ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvopaperit liitetiedoissa panttei-
na. 

Arvopapereiden lainanantajan tulee antaa taseen liitetiedoissa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laadusta 
ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestoajasta. 

Lainanottajan puolestaan tulee antaa taseen liitetiedoissa selvitys lainattujen arvopapereiden määrästä, laadusta 
ja käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. 

4.2 Ohjeita eläkekassan sijoitustoiminnasta 

4.2.1 ELÄKEKASSAN SIJOITUSTOIMINNAN SUUNNITELMA 

4.2.1.1 Sijoitussuunnitelman laatiminen 

Laatiessaan sijoitussuunnitelmaa eläkekassan on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: 
 
• olemassa oleva sijoitusjakauma 
• muutokset sijoitettavissa olevan varallisuuden määrässä (vastuuvelan muutos) 
• vastuuvelan rakenteesta johtuva maksuvalmius- ja rahaksi muutettavuusvaatimus 
• asetetut tuottotavoitteet ja sijoituksiin liittyvät riskit 
• toimintapääoman taso ja tavoitteet 

Eläkekassassa, jossa vastuuvelka kasvaa, kertyy uutta sijoitettavaa varallisuutta vastuuvelan kasvun verran. Tä-
mä lisääntyvä varallisuus kertyy yleensä tilikauden kuluessa kannatusmaksujen maksamisen myötä. Eläkekassan 
hallituksen on siis otettava sijoitussuunnitelmassa kantaa siihen, mihin kertyvät varat sijoitetaan, jotta asetetut 
tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hallituksen on otettava kantaa olemassa olevan sijoituskannan realisointitarpeesta, 
erääntymisestä tai muusta sellaisesta syystä johtuvaan sijoittamiseen. 

VKL:n mukaan eläkekassan on huolehdittava vastuuvelan katteena olevien varojen rahaksi muutettavuudesta. 
Eläkekassan tulisi varautua toisaalta siihen, että sen varat on sijoitettu siten, että ne on realisoitavissa sitä mukaa, 
kun vastuuvelkaa purkautuu maksettavaksi, ja toisaalta siihen, että sillä on riittävän likvidejä varoja, jos osa-
kasyhteisön kannatusmaksujen suorittamiseen jostain syystä tulee keskeytys. Eläkekassan on pidettävä osa va-
roista (esimerkiksi vuoden tarvetta vastaava määrä) likvidissä muodossa, jotta hallitus voi varmistua käteismeno-
jen häiriöttömästä suorittamisesta. Vakuutusmatemaatikon laatiman lausunnon perusteella eläkekassan hallitus 
voi todeta, milloin vastuuvelka purkautuu maksettavaksi. 

4.2.1.2 Eläkekassan vakuutusmatemaatikon lausunto (ennuste) 

Jotta eläkekassan hallitus voisi laatia sijoitussuunnitelman varojen sijoittamisesta, se tarvitsee vakuutusmatemaa-
tikon laatiman ennusteen siitä, miten eläkemenot ja vastuuvelka kehittyvät tulevaisuudessa. 

Sijoitussuunnitelman lähtökohtana on oltava eläkekassan vastuuvelan määrän muutokset tulevina vuosina. Li-
säksi sijoitustoiminnassa on otettava huomioon vastuuvelan rakenteen vaikutus. 

4.2.1.3 Eläkekassan tulot ja menot 

Eläkekassan vastuuvelkaa laskettaessa oletetaan, että katteena oleville varoille saadaan vähintään laskuperuste-
koron suuruinen tuotto. Jollei sijoitustoiminnassa saavuteta laskuperustekoron mukaista tasoa, joutuu osakasyh-
teisö lisäämään kannatusmaksuja. 
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4.2.2 OMAISUUDENHOITOSOPIMUKSET 

Eläkekassa voi tehdä sijoitustoimintaa täydentäviä omaisuudenhoitosopimuksia esimerkiksi suomalaisen luotto-
laitoksen, suomalaiseen luottolaitokseen rinnastettavan ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksistä 
annetussa laissa (579/1996) tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen tai siihen rinnastuvan yrityksen sekä muussa 
valtiossa toimiluvan saaneen, julkisen valvonnan alaisen sijoituspalveluyrityksen kanssa. 

Sopimukset ulkopuolisten omaisuudenhoitajien kanssa tulee hyväksyttää eläkekassan hallituksessa. Omaisuu-
denhoitosopimukset saattavat vaihdella suuresti riippuen siitä, minkälaiset valtuudet omaisuudenhoitajille anne-
taan. Erityisesti päätöksentekovaltuuksia annettaessa on varmistettava, että laitoksen itsenäinen päätöksenteko 
sijoitusasioissa ei vaarannu. 

Eläkekassan valitessa omaisuudenhoitoyhteisöä tulee ottaa huomioon se, että toimeksiannon osuus omaisuuden-
hoitoyhteisön hallinnassa olevista kokonaisvaroista ei saa olla merkittävä. 

Sijoitussuunnitelmassa tulee olla selvitys omaisuudenhoitajien käytöstä, muun muassa siitä, mitä instrumentteja 
omaisuudenhoito koskee, tuottotavoitteista ja raportoinnista. 

Sijoitusvarojen hoitoa koskevasta sopimuksesta tulee ilmetä muun muassa seuraavat seikat: 

• toimeksiannon laajuus 
• valtuudet sijoitustoiminnan periaatteet ja rajoitukset (mm. tavoitteet, riskit, omaisuuden allokointi) 
• raportointi 
• hoitopalkkio 
• sopimuksen irtisanomismenettely 

Omaisuudenhoitajan tulee raportoida eläkekassalle säännöllisesti, vähintään kuukausittain, hoidossaan olevista 
sijoituksista, muun muassa niiden muutoksista ja tuotoista ja sijoituksiin liittyvistä riskeistä. 

Omaisuudenhoitajien hoidossa olevien sijoitusten kirjanpito tulee tehdä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti ja 
eläkekassan tulee vähintään kuukausittain täsmäyttää kirjanpitonsa omaisuudenhoitajilta saatuihin saldovahvis-
tuksiin. 

4.3 Toimintasuunnitelma 

Eläkekassan perustamiskirjaan sisällytettävässä toimintasuunnitelmassa selvitetään eläkekassan vakavaraisuus ja 
riskinkantokyky. Suunnitelmasta tulee näkyä: 

1) Aiotun eläkekassatoiminnan laajuus 

• työntekijöiden (jäsenten) ja muiden vakuutettujen lukumäärä, 
• ikäjakautuma ja ennuste kehityksestä 
• arvioitu palkkasumma ja arvio palkkasumman kehityksestä 
• vakuutusmatemaatikon ennuste vastuuvelan kehityksestä 

2) Perustettavan eläkekassan vakavaraisuus 

• TEL -toiminnan osalta vakuutusmatemaatikon selvitys aiotun sijoitustoiminnan asettamista toimintapää-
omavaatimuksista sekä toimintapääoman määrä ja arvio sen kehityksestä 

3) Vakuutusmatemaatikon selvitys varautumisesta vakuutustoiminnan riskeihin sisältäen arvion vakuutusmaksu-
jen kehityksestä 

4) Selvitys siitä, miten uuden eläkekassan käytännön toiminta aiotaan järjestää. 

Yllä mainittuja selvityksiä edellytetään soveltuvin osin sääntöhakemuksen yhteydessä silloin, kun on kyse uuden 
osaston perustamisesta toiminnassa olevaan eläkekassaan tai toimintapiirin merkittävästä laajentamisesta. 
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4.4 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Eläkekassan sisäisellä valvonnalla hallitus pyrkii varmistamaan tehokkaan, taloudellisen ja luotettavan toimin-
nan. Alla on jaoteltu sisäinen valvonta osa-alueisiin ja kultakin alueelta on mainittu ne sisäisen valvonnan vaati-
mukset, jotka hyvän sisäisen valvonnan tulisi ainakin täyttää. Eläkekassa voi käyttää myös muita sisäisen val-
vonnan osa-alueiden jaotteluita. 
 
Johtamistapa ja valvontakulttuuri 
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee luoda sellainen johtamistapa ja valvontakulttuuri, että se edistää sisäisen 
valvonnan toimivuutta. Hallituksen ja toimitusjohtajan tulee olla selvillä sisäisen valvonnan tärkeydestä ja omas-
ta tehtävästään sisäisessä valvonnassa. Samoin kaikkien eläkekassan tehtäviä hoitavien henkilöiden tulee olla 
tarpeellisessa laajuudessa tietoinen sisäisen valvonnan menettelytavoista ja tarkoituksesta. 
 
Riskien tunnistaminen, arviointi, rajoittaminen ja valvonta 
 
Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä edellyttää, että eläkekassan sekä sisäiset että ulkoiset riskit, jotka voivat 
haitallisesti vaikuttaa toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti ja, että 
niitä rajoitetaan ja rajoitteita valvotaan. Sekä määrällisille että laadullisille riskeille tulee olla arviointi- ja hallin-
tamenetelmät. 
 
Valvontatoimenpiteet ja tehtävien eriyttäminen 
 
Valvontatoimenpiteiden tulee olla osa eläkekassan päivittäisiä toimintoja. Asianmukainen valvontarakenne ja 
valvontatoimenpiteet on luotava sekä eläkekassan omaan toimintaan että ulkoistettujen toimintojen valvontaan.  
 
Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi 

- selonteot ja raportit 
- tulos- ja poikkeamaraportit ml. riskirajojen noudattamisen valvonta 
- fyysiset valvontatoimenpiteet, omaisuuden inventoinnit 
- hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä 
- varmistukset ja 
- täsmäytykset. 

 
Raportointi ja tiedonvälitys 
 
Tehokas sisäinen valvontajärjestelmä edellyttää, että eläkekassalla on päätöksentekoon ja toiminnan arviointiin 
riittävät ja kattavat raportointi- ja tiedonvälitysmenetelmät, jotka tuottavat taloudellista, toiminnallista ja valvon-
nallista tietoa sekä ulkopuolista markkinatietoa. 
 
Toimintojen seuranta ja puutteiden korjaaminen 
 
Eläkekassan tulee luoda riittävät raportointi ja muut menettelytavat, jotta sisäisen valvonnan toimivuutta voidaan 
seurata. Mikäli toiminnan laatu ja laajuus edellyttävät sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestämistä, tulee sen 
organisaatioaseman olla sellainen, että se varmistaa riippumattoman ja objektiivisen tarkastuksen. 
 
Mikäli eläkekassa käyttää esimerkiksi osakasyhtiön sisäisen tarkastuksen palveluja, tulee sisäisen tarkastuksen 
raportoida suoraan eläkekassan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen tulee aina olla riippuma-
ton tarkastettavista toiminnoista ja ulkoisesta tilintarkastuksesta.  
 
HYVÄ HALLINTO 
 
Eläkekassaa tulee johtaa ammattitaitoisesti ottaen erityisesti huomioon jäsenten ja muiden vakuutettujen edut. 
Eläkekassan luotettavan hallinnon tulee täyttää ainakin seuraavat vaatimukset: 
 

- Hallituksen tulee kyetä tehokkaasti ja riippumattomasti valvomaan toimitusjohtajaa ja muuta toimivaa 
johtoa. 

- Hallituksen tulee laatia toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, jossa on määritelty keskeiset tehtävät 
ja toimintaperiaatteet. 

- Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee olla luotettavasti järjestetty. 
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- Käytettävien palkitsemisjärjestelmien tulee olla sellaiset, että ne edistävät tavoitteiden saavuttamista. Pal-
kitsemisjärjestelmät eivät saa rohkaista hyvän vakuutustavan vastaiseen menettelyyn. 

- Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon vakuutettujen edut siten, että päätösten ja niiden täytäntöönpano on 
johdonmukaista ja yhdenvertaista vakuutettujen kannalta. 

4.5 ETA-lisäeläkekassan varojen sijoittamisesta ja kattamisesta 

ETA-lisäeläkekassan on pidettävä rajat ylittävään toimintaan liittyvät varat ja mahdolliset velat sekä tuotot ja 
kulut erillään Suomessa harjoittamaansa toimintaan liittyvistä eristä. 

Jos ETA-lisäeläkekassa hoitaa useamman jäsenvaltion alueella lisäeläkejärjestelmiä, sen on pidettävä eri ETA-
valtioissa hoidettavien lisäeläkejärjestelmien varat erillään toisistaan, jos jonkin tässä tarkoitetun valtion kansal-
liset sijoittamista koskevat vaatimukset sitä edellyttävät. 

ETA-lisäeläkekassan on sovellettava kyseisessä jäsenvaltiossa noudatettavia sijoittamista koskevia säännöksiä 
niiden varojen osalta, jotka vastaavat kyseisessä valtiossa harjoitettavaa toimintaa. 

ETA-lisäeläkekassan on katettava muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa harjoittamaansa lisäeläketoimintaan 
liittyvä eläkevastuu kokonaisuudessaan. 
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5. VAKUUTUSVALVONTAVIRASTOLLE TOIMITETTAVAT 
ASIAKIRJAT JA SELONTEOT 

• VVV:n internet-sivuilla on nähtävillä palautettavien lomakkeiden aikataulu (asiakirjakalenteri). 

5.1 Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat 

Eläkekassan on ilmoitettava VVV:lle tilintarkastuksesta vähintään 10 vuorokautta ennen tilintarkastuksen alka-
mista. 

Tilintarkastusilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat erikseen sekä lakisääteisen että muun toiminnan 
osalta: 

1) tasekirja 
2) vakuutustekninen tutkimus tai arvio vastuuvelasta 
3) yhteenveto katteesta ja tarkempi erittely omaisuuden jakautumisesta kateluokkiin sekä riskikeskittymälas-

kelma (liitteet 1 tai 2 ja 3) 
4) selvitys osakasyhteisöille myönnetyistä lainoista 
5) selvitys valuuttariskistä ja johdannaissopimusten käytöstä sekä johdannaisten seurantaraportti (liite 8) 
6) arvostuserolaskelma (liite 5) 

Lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekassan on lisäksi annettava: 

7) matemaatikon arviolaskelma lakisääteisten eläkkeiden vastuunjakoon perustuvasta eläkekassan saatavasta 
tai velasta 

8) toimintapääomalaskelmat (liitteet 4 ja 6). Toimintapääomalaskelman liitteenä on VVV:lle toimitettava 
kopiot VKL 83 b §:n 2 momentin 7) –kohdan mukaisista mahdollisista takaus- ja vakuussopimuksista. 

9) ote hallituksen pöytäkirjasta, josta ilmenevät lisävakuutusvastuun purkamista ja kartuttamista koskevat 
päätökset. 

Eläkekassan on lisäksi toimitettava tilintarkastusilmoituksen yhteydessä sähköisessä muodossa ennakkotietona 
määräyksen liitteen 7 mukaiset tilastokertomuksen osat: tuloslaskelma, tase ja tuloslaskelman erittelyt sekä 
määräyksen liitteet 1, 2 ja 3 (Kateluettelot) ja määräyksen liitteet 4, 5 ja 6 (Toimintapääomalaskelma, Arvos-
tuserolaskelma ja Toimintapääoma / sijoitusten ryhmittely). Nämä tiedot on toimitettava sähköpostin liitetie-
tona (tai levykkeellä) Excel- taulukkolaskentamuodossa tallennettuna. Taulukkopohjat ovat saatavissa VVV:n 
Internet- sivuilta. 
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5.2 Tilintarkastuksen jälkeen toimitettavat asiakirjat 

1) Vakuutustekninen tutkimus toimitetaan A-eläkekassan tai A-osaston osalta ja B-eläkekassan tai B-osaston 
osalta VVV:lle vuosittain heinäkuun 1. päivään mennessä. Mikäli vakuutustekninen tutkimus on toimitettu tilas-
tokertomuksen yhteydessä, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen. 

2) Kertomus eläkekassan toiminnasta ja tilasta (tilastokertomus) sekä sen yhteydessä toimitettavat asia-
kirjat  

Edellä mainitut asiakirjat toimitetaan sekä lakisääteisen että muun toiminnan osalta. 

Eläkekassan on VKL:n 97 §:n perusteella toimitettava vuosittain yhden kuukauden kuluessa siitä kassan kokouk-
sesta, jossa tilinpäätös on vahvistettu (tai viraston määräämänä myöhempänä ajankohtana) VVV:lle liitteen 7 
mukainen määrämuotoinen tilastokertomus toiminnastaan ja tilastaan. Tilastokertomuksen yhteydessä on toimi-
tettava sen etusivulla mainitut liitteet. 

Tilastokertomus ja sen yhteydessä annettavat asiakirjat on toimitettava paperimuodossa yhtenä kokonaisuutena 
VVV:lle osoitettuna, riippumatta siitä, onko tilinpäätösasiakirjoja tai kertomuksen muita asiakirjoja ennen tilin-
päätöksen vahvistamista toimitettu tai annettu VVV:lle tai sen virkamiehille. 

Paperimuodon lisäksi Tilastokertomus, määräyksen liitteet 1, 2 ja 3 (Kateluettelot) ja määräyksen liitteen 10 
mukaiset tiedot (Tunnusluvut ja analyysit) on toimitettava VVV:lle sähköpostin liitetietona (tai levykkeellä) 
Excel-taulukkolaskentamuodossa tallennettuna. Samassa yhteydessä atk-tallenteena on toimitettava myös mää-
räyksen liite 5 (Arvostuserolaskelma), määräyksen liite 4 (Toimintapääomalaskelma) ja määräyksen liite 6 
(Toimintapääoma/sijoitusten ryhmittely). 

• VVV:n sähköisiin tiedonkeruulomakkeisiin tunnuslukujen euromäärät on merkittävä aina euron tarkkuu-
della (ei esim. tuhansina tai miljoonina euroina) ja prosentit sekä suhdeluvut kahden desimaalin tarkkuu-
della. 

Excel- taulukkopohjat kohdan 5.2, 5,3 ja 5.4. mukaisten tietojen toimittamiseksi ovat saatavissa VVV:n Internet- 
sivuilta tammikuusta alkaen. Pyynnöstä virasto lähettää taulukkopohjat eläkekassalle sähköpostilla tai levykkeel-
lä. 

VVV valmistaa Tilastokertomuksen tiedoista mm. yhteenvetotilaston eläkekassojen toiminnasta. Lisäksi virasto 
tuottaa Tilastokertomuksen tiedoista Eurostatille EU:n tilastointijärjestelmän edellyttämät eläkerahastopalveluja 
koskevat tilastotiedot (eläkekassojen A-osastojen toiminnasta). 
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5.3 Puolivuosittain toimitettavat asiakirjat 

Määräyksen liitteen 11 mukaiset tunnusluvut ja analyysit osavuodelta B-eläkekassan ja B-osaston osalta on 
toimitettava VVV:lle elokuun 31. päivään mennessä. 

Tiedot on toimitettava sähköpostin liitetietona (tai levykkeellä) tallennettuna Excel-taulukkolaskentamuodossa 
VVV:n antamalle taulukkopohjalle. Taulukkopohja on saatavissa tammikuusta alkaen viraston internet-sivuilta. 
Pyynnöstä virasto lähettää taulukkopohjan myös sähköpostilla tai levykkeellä. 

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavien eläkekassojen on toimitettava VVV:lle liitteen 4 mukai-
nen toimintapääomalaskelma, liitteen 6 mukainen toimintapääoma/sijoitusten ryhmittely -lomake ja liitteen 
5 mukainen arvostuserolaskelma (lakisääteinen) puolivuosittain viimeistään puolentoista kuukauden kuluttua 
vuosipuoliskon päättymisestä eli, että ne ovat VVV:ssa 15.2. ja 15.8. mennessä. 

Arvostuserolaskelma (määräyksen liite 5), toimintapääomalaskelma (määräyksen liite 4) ja toimintapää-
oma/sijoitusten ryhmittelytiedot (määräyksen liite 6) tulee toimittaa VVV:lle samassa yhteydessä sekä kirjallise-
na että sähköpostin liitetietona (tai levykkeellä) tallennettuna Excel-taulukkolaskentamuodossa. VVV:n antamal-
le taulukkopohjalle. Mikäli vakavaraisuustiedot on jo toimitettu Tilastokertomuksen yhteydessä VVV:lle Excel-
muodossa, tietoja atk-tallenteena ei lähetetä uudelleen. Taulukkopohja on saatavissa tammikuusta alkaen viras-
ton internet-sivuilta. Pyynnöstä virasto lähettää taulukkopohjan myös sähköpostilla tai levykkeellä. 
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5.4 Neljännesvuosittain toimitettavat asiakirjat 

Eläkekassan on toimitettava B-osaston osalta VVV:lle lakisääteisen työeläkevakuutuksen neljännesvuosira-
portti n). Raportilla on ilmoitettava suoriteperusteisesti asianomaiseen vuosineljännekseen kohdistuvat seuraavat 
tulot ja kulut: 1. Vakuutusmaksutulot (eriteltynä eläkelakikohtaisesti ja työnantajan sekä palkansaajan osuuk-
siin), 2. Hoitokulut (ja eriteltynä niihin sisältyvät palkat ja palkkiot, työnantajan sosiaaliturvamaksut), 3. Vuokra-
tuotot, 4. Korkotuotot, 5. Osinkotuotot ja 6. Korkokulut. Vakuutusmaksutulojen osalta on ilmoitettava myös 
arviot koko vuoden maksutuloista. Tiedot on toimitettava ilman erillistä pyyntöä VVV:lle kutakin vuosineljän-
nestä seuraavan kahden kuukauden aikana. Tiedot on toimitettava virastolle sähköpostin liitetietona (tai levyk-
keellä) tallennettuna Excel-taulukkolaskentamuodossa VVV:n antamalle taulukkopohjalle. Taulukkopohja on 
saatavissa tammikuusta alkaen viraston internet- sivuilta. Pyynnöstä virasto lähettää taulukkopohjan myös säh-
köpostilla tai levykkeellä. 

VVV toimittaa neljännesvuosiraportista eläkelaitosryhmittäiset yhteenvetotiedot Tilastokeskukselle julkisyhtei-
söjen ¼- vuosittaista tilastointia varten. 

Vakuutuslaitosten luotonannon ja muiden sijoitusten seurantaraportti (määräyksen liite 9) on toimitettava 
neljännesvuosittain seuraavan kuukauden 20 päivään mennessä Työeläkevakuuttajat  TELA:lle raportissa annet-
tujen ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli eläkekassa tekee sijoitustoiminnassaan johdannaissopimuksia, tulee sen toimittaa VVV:lle johdannaisten 
seurantaraportti (liite 8) kunkin vuosineljänneksen lopun tilanteesta. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen 
ilmoitukset on toimitettava kirjallisina ja Excel-tallenteena viraston internet-sivuilla annetuilla taulukoilla vii-
meistään kahden kuukauden kuluttua vuosineljänneksen päätyttyä. Viimeisen vuosineljänneksen raportti toimite-
taan kirjallisena ja Excel-tallenteena viraston internetsivuilla annetuilla taulukkopohjilla kohdan 5.1 mukaisesti. 
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5.5 Muut asiakirjat ja selonteot 

Eläkekassan on toimitettava B- osaston osalta VVV:lle vuosittain tammikuun 12 päivään mennessä raportti 
ennakkotiedot työeläkelaitosten toiminnasta. Raportti sisältää tietoja sijoitustoiminnan tuotoista ja kuluista, 
vakuutusmaksutulosta, maksetuista korvauksista, ja investointien sekä sijoitusomaisuuden lisäyksestä. Tiedot 
tulisi ilmoittaa virastolle sähköpostin liitetietona (tai levykkeellä) Excel-taulukkolaskentamuodossa tallennettu-
na. Taulukkopohja on saatavissa tammikuun alusta alkaen viraston internet-sivuilta. Pyynnöstä virasto lähettää 
taulukkopohjan myös sähköpostilla tai levykkeellä. 

VVV lähettää yhteenvedon ennakkotiedoista Tilastokeskukselle kansantalouden tilinpitoa varten. Ennakkotietoja 
käytetään mm. EMU- ylijäämän / alijäämän arvioimiseksi. 

5.6 Sijoitussuunnitelma 

Eläkekassan hallituksen hyväksymä tilinpäätöstä seuraavan vuoden sijoitussuunnitelma on toimitettava VVV:lle 
seuraavan tilikauden ensimmäisen kuukauden loppuun mennessä. 

5.7 Tilintarkastajan raportit 

Eläkekassan on ilman erillistä pyyntöä toimitettava VVV:lle tilintarkastajien tilikauden aikana laatimat ja eläke-
kassan hallitukselle luovutetut raportit ja tarkastusmuistiot välittömästi sen jälkeen, kun tilintarkastajat ovat ne 
eläkekassalle luovuttaneet. 

Määräys- ja ohjekokoelma eläkekassoille Päivitetty 15.10.2006 


