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I osa:  Yleiset periaatteet, perustaminen, osakkeet ja takuuosuudet 

1 Vakuutusyrityksen liitännäistoiminta 
 
Valtuutussäännös   
 
VYL 2 luvun 20 § 
VakYhdL 1 luvun 5 § 
UVYL 22 c § 

1.1 Liitännäistoimintaa koskeva toimintasuunnitelma 
 
Liitännäistoiminnan aloittaminen 
 
(1) Kun VVV:ltä haetaan VYL 2 luvun 16 §:n tai VakYhdL 1 luvun 5 §:n mukaisen liitännäistoiminnan 
aloittamisen edellyttämää yhtiö- tai yhdistysjärjestyksen tai sen muutoksen vahvistamista, on hakemukseen 
liitettävä liitännäistoimintaa koskeva kolmen ensimmäisen tilikauden toimintasuunnitelma. Jos ensimmäi-
nen tilikausi on vuotta lyhyempi, toimintasuunnitelman on käsitettävä tuo lyhyempi tilikausi ja kolme seu-
raavaa tilikautta. Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen on ennen UVYL 22 b §:n mukaisen liitän-
näistoiminnan aloittamista toimitettava vastaava toimintasuunnitelma VVV:n hyväksyttäväksi. 
 
(2) Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi: 
 

• ne muuta kuin vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset, joiden edustajana vakuutusyhtiö, vakuu-
tusyhdistys tai kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike (vakuutusyritys) aikoo toimia tai joiden 
palveluja ja tuotteita se aikoo tällaisen yrityksen lukuun markkinoida ja myydä 

• ne yritykset, jotka voivat käyttää vakuutusyrityksen organisaatiota ja jakelukanavia omien tuot-
teidensa tai palvelujensa markkinoinnissa 

• liitännäistoimintaan kuuluvat tuotteet ja palvelut sekä liitännäistoiminnan laajuus itsenäisenä toi-
mintana ja suhteessa vakuutustoimintaan 

• liitännäistoiminnan organisointi ja toiminnan edellyttämä henkilöstön koulutus 
• liitännäistoiminnan aloittamisen edellyttämät arvioidut hallinto-, myynti- ja markkinointikustan-

nukset sekä niiden rahoittamiseen tarkoitetut varat 
• arvio muista kustannuksista kuin toiminnan aloittamiseen liittyvistä kustannuksista 
• arvio liitännäistoiminnasta saatavista tuotoista. 

 
 
Liitännäistoiminnan laajentaminen 
 
(3) Jos vakuutusyritys aikoo laajentaa liitännäistoimintaansa siten, että se edellyttää yhtiö- tai yhdistysjär-
jestyksen taikka toimintasuunnitelman toimittamista VVV:n hyväksyttäväksi, on sen osalta voimassa, mitä 
edellä on sanottu liitännäistoiminnan aloittamista koskevasta toimintasuunnitelmasta. 
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2  Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen ulkomailla 
 
Valtuutussäännös   
 
VYL 3 luvun 22 § 

2.1  Sivuliikkeen perustamista ja vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa koskeviin il-
moituksiin liitettävät tiedot 

2.1.1  Sivuliikkeen perustaminen toiseen ETA-valtioon (ohje) 
 
(1) VYL 3 luvun 2 §:ssä säädetään vakuutusyhtiön sivuliikkeen perustamista koskevasta ilmoituksesta ja 
siihen liitettävistä selvityksistä. 
 
(2) Jotta VVV voisi menetellä VYL 3 luvun 3 §:ssä säädetyllä tavalla, on vakuutusyhtiön sivuliikkeen pe-
rustamista koskevasta ilmoituksesta, sen lisäksi, mitä VYL 3 luvun 2 §:ssä säädetään, käytävä ilmi seuraa-
vat tiedot: 
 

• toimintasuunnitelmaan sisältyvät erityisesti aiotun toiminnan laatua ja sivuliikkeen hallintoa kos-
kevat tiedot seuraavasti: 

- selvitys siitä, minkä tyyppisiä vakuutuksia sivuliike aikoo tarjota 
- jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet 
- hallinnon ja myyntiverkoston arvioidut perustamiskustannukset ja niiden rahoittamiseen 

tarkoitetut varat sekä vahinkovakuutusluokkaan 18 ”Matka-apu” sisältyvien riskien 
osalta ne voimavarat, jotka luvatun avun tarjoajalla on käytettävissään 

- sivuliikkeen hallintorakenne 
- arvio muista hallintokustannuksista kuin perustamiskustannuksista, erityisesti yleisku-

luista ja palkkioista, kultakin toimintasuunnitelman käsittämältä kolmelta ensimmäiseltä 
tilikaudelta; sekä 

- ennuste vakuutusmaksutulosta ja maksettavista korvauksista kultakin toimintasuunni-
telman käsittämältä kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta 

• ne vakuutusluokat, joihin kuuluvia riskejä sivuliikkeestä käsin aiotaan kattaa 
• vakuutusyhtiön toiminimi ja pääkonttorin osoite 
• sivuliikkeen pääasiamiehen nimi ja toimivalta edustaa yhtiötä suhteessa kolmansiin osapuoliin, 

valvontaviranomaisiin sekä sivuliikkeen sijaintivaltion tuomioistuimessa. Pääasiamies voi olla 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Jos pääasiamies on oikeushenkilö, sivuliikkeen sijaintival-
tio voi kehottaa yhtiötä nimeämään luonnollisen henkilön yhteyshenkilöksi yhteydenpidon helpot-
tamiseksi paikallisiin viranomaisiin. Pääasiamiehen osalta ilmoitukseen on liitettävä kohdan 
4.1A.3 mukainen luotettavuus- ja sopivuusselvitys 

• jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa liikennevakuutusta, todistus siitä, että vakuutusyhtiö on liittynyt 
jäseneksi tai jättänyt jäsenhakemuksen kohdevaltion kansalliseen toimistoon ja takuurahastoon, 
sekä korvausasiamiehen nimi ja osoite. Mikäli vakuutusyhtiö on jättänyt edellä mainitun jäsenha-
kemuksen, vakuutusyhtiön on annettava sitoumus siitä, ettei yhtiö harjoita liikennevakuutusta en-
nen kuin se on esittänyt lopullisen jäsenyystodistuksen sekä 

• jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vahinkovakuutusluokkaan 17 ”Oikeusturva” kuuluvaa vakuu-
tusta, vakuutusyhtiön selvitys siitä, mitä oikeusturvakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin (87/344/ETY) 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista vakuutusyhtiö aikoo käyttää. 

2.1.2  Vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan aloittaminen toisessa ETA-valtiossa 
(ohje) 
 
(1) VYL 3 luvun 8 §:ssä säädetään vakuutusyhtiön vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan aloittamista kos-
kevasta ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä. 
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(2) Jotta VVV voisi menetellä VYL 3 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla, on vakuutusyhtiön vapaata tarjontaa 
koskevasta ilmoituksesta käytävä ilmi seuraavat tiedot: 
 

• ne valtiot, joissa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa aiotaan harjoittaa 
• selvitys siitä, minkä tyyppisiä vakuutuksia yhtiö aikoo tarjota vakuutuspalvelujen vapaan tarjon-

nan perusteella 
• ne vakuutusluokat, joihin kuuluvia riskejä vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan perusteella aio-

taan kattaa 
• ennuste vakuutusmaksutulosta ja maksettavista korvauksista kultakin toiminnan aloittamista seu-

raavalta kolmelta ensimmäiseltä tilikaudelta 
• vakuutusyhtiön toiminimi ja pääkonttorin osoite 
• niiden muiden vakuutusyhtiön toimipaikkojen nimet ja osoitteet, joista käsin yhtiö aikoo harjoittaa 

vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa 
• jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa liikennevakuutusta, todistus siitä, että vakuutusyhtiö on liittynyt 

jäseneksi tai jättänyt jäsenhakemuksen kohdevaltion kansalliseen toimistoon ja takuurahastoon, 
sekä korvausasiamiehen nimi ja osoite. Mikäli vakuutusyhtiö on jättänyt edellä mainitun jäsenha-
kemuksen, vakuutusyhtiön on annettava sitoumus siitä, ettei yhtiö harjoita liikennevakuutusta en-
nen kuin se on esittänyt lopullisen jäsenyystodistuksen sekä 

• jos vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa vahinkovakuutusluokkaan 17 ”Oikeusturva” kuuluvaa vakuu-
tusta, vakuutusyhtiön selvitys siitä, mitä oikeusturvakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallin-
nollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin (87/344/ETY) 3 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehdoista vakuutusyhtiö aikoo käyttää. 

 

2.1.3 Toimintapääoman riittävyyslaskelma 
 
(1) Sivuliikkeen perustamista koskevaan ilmoitukseen ja vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa koskevaan 
ilmoitukseen on liitettävä toimintapääoman riittävyyslaskelma. Laskelma muodostuu yhtiön toimitusjohta-
jan allekirjoittamasta toimintapääomalaskelmasta sekä yhtiön vastuullisen vakuutusmatemaatikon allekir-
joittamasta toimintapääoman vähimmäismäärä- ja takuumäärälaskelmasta. 
 
(2) Vakuutusyhtiön tulee toimittaa VVV:lle tuorein mahdollinen toimintapääomalaskelma, kuitenkin vä-
hintään viimeisin määräysten edellyttämä neljännesvuosilaskelma. Toimintapääomalaskelma toimitetaan 
raportin 1 taulukoiden 1 ja 2 mukaisena.  Yhtiön tulee liittää ilmoitukseen selostus niistä laskentahetken 
jälkeen tapahtuneista seikoista, joilla on vaikutusta toimintapääoman määrään sekä arvioitava, miten suuri 
tämä vaikutus on.  
 
(3) Toimintapääoman vähimmäismäärä ja takuumäärä lasketaan arviona tarkasteluhetken tilanteesta täy-
dennettynä suunnitellulla toiminnalla.   
 
(4) Vahinkovakuutuksessa ja henkivakuutusluokassa 1 c toimintapääoman vähimmäismäärälaskelmassa 
käytetään kuluvan vuoden vakuutusmaksutuloina, vakuutusmaksutuottoina ja korvauskuluina viimeisim-
män 12 kalenterikuukauden ajalta laskettuja suureita lisättynä ilmoituksen mukaisen suunnitellun toimin-
nan keskimääräisillä määrillä. Ilmoituksen mukaisen suunnitellun toiminnan keskimääräisillä määrillä tar-
koitetaan ilmoitukseen liitetyssä toimintasuunnitelmassa annettujen kyseisten erien kolmen ensimmäisen 
tilikauden ennusteiden keskiarvoja.   
 
(5) Vähimmäismäärälaskelmassa tehdään oletus, että vastuuvelan määrä, positiiviset riskisummat ja sijoi-
tussidonnaisten vakuutusten hallintokulut eivät alene vertailuajankohtaan verrattuna. Toimintapääoman 
vähimmäismäärä- ja takuumäärälaskelma toimitetaan raportin 1 taulukon 4 mukaisena vahinkovakuutuk-
sessa ja raportin 1 taulukon 5 mukaisena henkivakuutuksessa.   
 
(6) Jos tällä tavalla saatu arvio ei anna luotettavaa kuvaa yhtiön toimintapääomavaatimuksesta ottaen huo-
mioon suunniteltu toiminta, yhtiön tulee lisäksi esittää oma arvionsa toimintapääoman vähimmäismäärästä 
ja sitä vastaavasta takuumäärästä. 
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3  Vakuutusyhtiön osakkuus, osakkeet ja takuuosuudet 

3.1 Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen velvollisuus antaa tietoja vakuutuksen 
hakijoille (ohje) 

3.1.1 Vakuutuksenottajan lisämaksuvelvollisuudesta annettavat tiedot 
 
(1) Vakuutuksen hakijan kannalta on olennaista tietää, voiko hän VYL 4 luvun 4 §:n tai VakyhdL 1 luvun 
3 §:n nojalla joutua lisämaksuvelvolliseksi keskinäisestä vakuutusyhtiöstä tai vakuutusyhdistyksestä otta-
mansa vakuutuksen perusteella. Tällainen tieto on VakSopL 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuutuksen 
valitsemiseksi tarpeellinen tieto sekä VYL 31 luvun 1 §:n 3 momentissa ja VakYhdL 12 luvun 2 §:ssä tar-
koitettu kuluttajien taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellinen tieto.  
 
(2) Hyvä vakuutustapa edellyttää, että vakuutuksen hakijalle selkeästi kerrotaan mahdollisen lisämaksu-
velvollisuuden olemassaolosta ja enimmäismäärästä ennen vakuutuksen ottamista. Tämän vuoksi mahdol-
lisen lisämaksuvelvollisuuden olemassaolon ja enimmäismäärän on käytävä selkeästi ilmi vakuutusesitteis-
tä ja muusta siihen rinnastettavasta vakuutustuotteiden markkinoinnista. Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdis-
tyksen on muutoinkin huolehdittava siitä, että jokainen vakuutuksen hakija saa ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä tiedon lisämaksuvelvollisuudesta ja sen enimmäismäärästä. 
 
(3) Hyvä vakuutustapa edellyttää myös, että jos vakuutuksenottajaosakkaiden vastuuta on päätetty lisätä tai 
jos vakuutusosakeyhtiö on päätetty muuttaa sellaiseksi keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi, jonka vakuutuk-
senottajat ovat vastuussa yhtiön sitoumuksista, vakuutusyhtiö ilmoittaa laissa säädetyn kuulutuksen lisäksi 
kirjallisesti kullekin vakuutuksenottajalle vastuun lisääntymisestä, mahdollisuudesta irtisanoa vakuutus se-
kä toimenpiteistä irtisanomisen toteuttamiseksi. 
 
(4) VakSopL 7 §:n mukaan vakuutuksenantajan on lähetettävä vakuutuksenottajalle vuosittain tieto sellai-
sista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. VVV katsoo, että 
vakuutuksenottajan lisämaksuvelvollisuus on tällainen ilmeistä merkitystä omaava seikka. 
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II osa: Hallinto ja tilinpäätös 

4 Valvottavan johdon kelpoisuus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 6 luvun 10 § 
TVYL 1 § 3 
 

4.1A Muun vakuutusyhtiön kuin työeläkevakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhtei-
sön johdon kelpoisuus 

4.1A.1 Vastuu vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön johtoa koskevien kel-
poisuusvaatimusten noudattamisesta (ohje) 
 
(1) Johdon kelpoisuudella tarkoitetaan hallintoelinten ja johtoon kuuluvien henkilöiden luotettavuutta ja 
sopivuutta siihen nimenomaiseen tehtävään, jota he hoitavat. Lainsäädännössä on annettu kelpoisuutta kos-
kevat vähimmäisvaatimukset.  
 
(2) Kukin valvottava vastaa siitä, että valvottavan johdolle lainsäädännössä asetetut vaatimukset täyttyvät 
sekä henkilöä tehtävään nimitettäessä että jatkuvasti hänen toimiessaan kyseessä olevassa tehtävässä. 
 
(3) Edellä tarkoitetut yksittäistä hallituksen jäsentä, varajäsentä ja koko hallitusta sekä toimitusjohtajaa ja 
toimitusjohtajan sijaista koskevat vaatimukset tulee saattaa kulloinkin ehdokkaita asettavien tahojen sekä 
nimityspäätöksen tekevän hallintoelimen tietoon otettavaksi huomioon asetettaessa ehdokkaita ja päätöstä 
tehtäessä. 
 
(4) Valvottavan tulee varmistaa, että sillä on riittävät toimintamallit ja prosessit sekä kirjalliset toimintape-
riaatteet johdon kelpoisuusvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi ja näissä mahdollisesti tapahtuvien 
muutosten seuraamiseksi. 
 

4.1A.2 Muun vakuutusyhtiön kuin työeläkevakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyh-
teisön johdon kelpoisuusvaatimukset (ohje) 
 
Hallitus  
 
(1) Arvioitaessa yksittäisen hallituksen jäsenen tai varajäsenen ammatillista pätevyyttä ja kokemusta huo-
miota tulee kiinnittää muun muassa henkilön koulutukseen ja kokemukseen sekä toisaalta ao. yhtiön toi-
minnan laatuun ja laajuuteen. Hallituksen jäsenen ammatillinen pätevyys ja kokemus voi olla paitsi varsi-
naisesta vakuutustoiminnasta myös esimerkiksi sijoitustoiminnan, liikkeenjohdon tai riskienhallinnan alu-
eelta. Tavoitteena tulisi olla, että hallituksessa on edustettuna monipuolinen vakuutusyhtiön johtamisessa 
tarvittava asiantuntemus.  
 
(2) Hallituksella kokonaisuutena tulee olla sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutus-
yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Tämän vaatimuksen tulee täyttyä jatkuvasti. 
Vakuutustoiminnan tuntemusta voi hankkia esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen palveluk-
sessa, vakuutusyhtiön hallituksen jäsenenä tai toimimalla alan opetus-, tutkimus- tai valvontatehtävissä. 
Tämän vaatimuksen voidaan yleensä katsoa täyttyvän, jos vähintään kahdella kolmasosalla hallituksen jä-
senistä on yleinen vakuutustoiminnan tuntemus. 
 
(3) Jos hallituksen jäsen tai varajäsen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei enää täytä kel-
poisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa viipymättä VVV:lle.  
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Toimitusjohtaja 
 
(4) Arvioitaessa toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen ammatillista pätevyyttä tulisi kiinnittää huo-
miota vakuutustoiminnan, sijoitustoiminnan, riskienhallinnan ja liikkeenjohdon tuntemuksen riittävyyteen. 
Tällöin huomiota tulee kiinnittää muun muassa henkilön koulutukseen ja kokemukseen suhteessa ao. yhti-
ön toimintaan. Toimitusjohtajalta edellytetään aina yleistä vakuutustoiminnan tuntemusta. Vakuutustoi-
minnan tuntemusta voi hankkia esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen palveluksessa, vakuu-
tusyhtiön hallituksen jäsenenä tai toimimalla alan opetus-, tutkimus- tai valvontatehtävissä.  
 
(5) Jos toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei 
enää täytä kelpoisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa viipymättä VVV:lle.  
 

4.1A.3 Muun vakuutusyhtiön kuin työeläkevakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyh-
teisön johdon kelpoisuutta koskeva selvitys 
 
(1) Selvitys vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä vakuutus-
yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kelpoisuudesta tulee toimittaa VVV:lle viipymättä ni-
mityksen tapahduttua tai kun aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on tapahtunut muutos.   
 
(2) Hallituksen jäsenen ja varajäsenen uudelleenvalinnasta ei tarvitse antaa uutta selvitystä. 
 
(3) VVV pitää tärkeänä, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimityksistä virastoa informoi-
daan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.  Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kelpoisuutta kos-
keva selvitys on kuitenkin aina annettava ennen kuin ao. henkilö aloittaa toimitusjohtajana tai toimitusjoh-
tajan sijaisena toimimisen. 
 
(4) Selvitykset ja todistukset ulkomaisista henkilöistä voidaan toimittaa myös muulla kuin suomen tai ruot-
sin kielellä, mutta tällöin niihin on liitettävä suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Liitteeksi vaadittavien 
todistusten  sijasta hyväksytään myös ilmoituksen antavan henkilön kotivaltion viranomaisten vastaavat 
todistukset. Jos vastaavia todistuksia ei ole saatavissa, tulee tämä ilmoittaa selvityksessä. 
 
(5) Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet: 
 

• henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä kotipaikka 
• vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön nimi 
• henkilön tehtävä alkamisajankohtineen 
• selvitys siitä, että henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan;  
• liitteenä tulee olla:  

- omavaraisuustodistus,  
- maistraatin antama ote holhousasioiden rekisteristä, josta käy ilmi, onko henkilölle mää-

rätty edunvalvoja tai hänen oikeustoimikelpoisuuttaan rajoitettu 
- ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä ja 
- ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä 

• henkilön antama kirjallinen vakuutus siitä, että 
- häntä ei ole tuomittu sakkoon (ei koske rikesakkoja eikä pienehköistä liikennerikko-

muksista seuranneita sakkoja), ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalve-
luun viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana  

- häntä ei ole tuomittu ehdottomaan vankeusrangaisukseen viimeksi kuluneen kymmenen 
vuoden aikana 

-  hän ei ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä (esimerkiksi ul-
komainen valvontaviranomainen, Suomen Asianajajaliitto, Keskuskauppakamarin tilin-
tarkastuslautakunta)  

 tai selvitys rikkomuksesta tai rikoksesta, josta em. seuraamus on aiheutunut 
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• selvitys siitä, onko ulkomainen vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen arvioinut henkilön 
luotettavuutta ja sopivuutta (fit & proper) ja tämän arvioinnin tulos 

• ansioluettelo  
• vakuutusyhtiön hallituksen jäsentä tai varajäsentä koskien selvitys siitä, että enemmistö hallituksen 

jäsenistä ao. nimityksen jälkeen on henkilöitä, jotka eivät ole vakuutusyhtiön kanssa samaan kon-
serniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmitty-
mään kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä 
taikka toimitusjohtajana tai hänen sijaisenaan. 

 

4.1B Vakuutusyhdistyksen johdon kelpoisuus (ohje) 

4.1B.1 Vastuu vakuutusyhdistyksen johtoa koskevien kelpoisuusvaatimusten nou-
dattamisesta 
 
(1) Johdon kelpoisuudella tarkoitetaan hallintoelinten ja johtoon kuuluvien henkilöiden luotettavuutta ja 
sopivuutta siihen nimenomaiseen tehtävään, jota he hoitavat. Lainsäädännössä on annettu kelpoisuutta kos-
kevat vähimmäisvaatimukset. 
 
(2) Kukin valvottava vastaa siitä, että valvottavan johdolle lainsäädännössä asetetut vaatimukset täyttyvät 
sekä henkilöä tehtävään nimitettäessä että jatkuvasti hänen toimiessaan kyseessä olevassa tehtävässä. 
 
(3) Yksittäistä hallituksen jäsentä, varajäsentä ja koko hallitusta sekä toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan 
sijaista koskevat vaatimukset tulee saattaa kulloinkin ehdokkaita asettavien tahojen sekä nimityspäätöksen 
tekevän hallintoelimen tietoon otettavaksi huomioon asetettaessa ehdokkaita ja päätöstä tehtäessä. 
 
(4) Valvottavan tulee varmistaa, että sillä on riittävät toimintamallit ja prosessit ml. kirjalliset toimintaperi-
aatteet johdon kelpoisuusvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi ja näissä mahdollisesti tapahtuvien 
muutosten seuraamiseksi. 
 

4.1B.2 Vakuutusyhdistyksen johdon kelpoisuusvaatimukset 
 
Hallitus 
 
(1) Arvioitaessa yksittäisen hallituksen jäsenen tai varajäsenen ammatillista pätevyyttä huomiota tulee kiin-
nittää muun muassa henkilön koulutukseen ja kokemukseen sekä toisaalta ao. yhdistyksen toiminnan laa-
tuun ja laajuuteen. Hallituksen jäsenen ammatillinen pätevyys voi olla esimerkiksi sijoitustoiminnan ja 
liikkeenjohdon tai riskienhallinnan alueella. Tavoitteena tulisi olla, että hallitukseen valittavilla jäsenillä on 
mahdollisimman laajasti erilaista vakuutusyhdistyksen toiminnassa tarvittavaa erityisasiantuntemusta.  
 
(2) Hallituksen jäsenellä tulee olla lisäksi yleinen vakuutustoiminnan tuntemus. Tämän vaatimuksen tulee 
täyttyä jatkuvasti. Vakuutustoiminnan tuntemusta voi hankkia esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusyh-
distyksen palveluksessa, hallituksen jäsenenä tai toimimalla alan opetus-, tutkimus- tai valvontatehtävissä. 
 
(3) Jos hallituksen jäsen tai varajäsen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei enää täytä kel-
poisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa viipymättä VVV:lle. 
 
Toimitusjohtaja 
 
(4) Arvioitaessa toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan sijaisen ammatillista pätevyyttä tulisi kiinnittää huo-
miota erityisesti sijoitustoiminnan, riskienhallinnan ja liikkeenjohdon tuntemuksen riittävyyteen. Tällöin 
huomiota tulee kiinnittää muun muassa henkilön koulutukseen ja kokemukseen suhteessa vakuutusyhdis-
tyksen toimintaan. Toimitusjohtajalta edellytetään myös yleistä vakuutustoiminnan tuntemusta. Vakuutus-
toiminnan tuntemusta voi hankkia esimerkiksi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen palveluksessa, hal-
lituksen jäsenenä tai toimimalla alan opetus-, tutkimus- tai valvontatehtävissä. 
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(5) Jos toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei 
enää täytä kelpoisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa viipymättä VVV:lle. 
 

4.1B.3 Vakuutusyhdistyksen johtoa koskeva ilmoitus 
 
(1) Ilmoitus vakuutusyhdistyksen hallituksen jäsenen ja varajäsenen sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohta-
jan sijaisen kelpoisuudesta tulee toimittaa VVV:lle viipymättä nimityksen tapahduttua.   
 
(2) Hallituksen jäsenen ja varajäsenen uudelleenvalinnasta ei tarvitse antaa uutta selvitystä.  
 
(3) Ilmoituksen  tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 

• henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä kotipaikka 
• vakuutusyhdistyksen nimi 
• henkilön tehtävä alkamisajankohtineen  
 

4.1C Työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön johdon 
kelpoisuus 

4.1C.1 Vastuu työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön 
johtoa koskevien kelpoisuusvaatimusten noudattamisesta (ohje) 
 
(1) Johdon kelpoisuudella tarkoitetaan hallintoelinten ja johtoon kuuluvien henkilöiden luotettavuutta ja 
sopivuutta siihen nimenomaiseen tehtävään, jota he hoitavat. Lainsäädännössä on annettu kelpoisuutta kos-
kevat vähimmäisvaatimukset.  
 
(2) Kukin valvottava vastaa siitä, että valvottavan johdolle lainsäädännössä asetetut vaatimukset täyttyvät 
sekä henkilöä tehtävään nimitettäessä että jatkuvasti hänen toimiessaan kyseessä olevassa tehtävässä. 
 
(3) Edellä tarkoitetut yksittäistä hallituksen jäsentä, varajäsentä ja koko hallitusta sekä toimitusjohtajaa ja 
toimitusjohtajan sijaista koskevat vaatimukset tulee saattaa kulloinkin ehdokkaita asettavien tahojen sekä 
nimityspäätöksen tekevän hallintoelimen tietoon otettavaksi huomioon asetettaessa ehdokkaita ja päätöstä 
tehtäessä. 
 
(4) Valvottavan tulee varmistaa, että sillä on riittävät toimintamallit ja prosessit sekä kirjalliset toimintape-
riaatteet johdon kelpoisuusvaatimusten täyttymisen varmistamiseksi ja näissä mahdollisesti tapahtuvien 
muutosten seuraamiseksi. 
 

4.1C.2 Työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön johdon 
kelpoisuusvaatimukset (ohje) 
 
Hallitus 
 
(1) TVYL 9 e §:n mukaan työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä edellytetään hy-
vämaineisuutta ja hyvää työeläkevakuutustoiminnan tuntemusta ja 11 §:n 2 momentin mukaan toimitusjoh-
tajalta lisäksi hyvää sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemusta. Lain 9 e §:n mukaan hallituksessa on 
myös oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.  
 
(2) Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäseneltä edellytetään hyvää työeläkevakuutustoiminnan tuntemus-
ta. Jokaiselta hallituksen uudelta jäseneltä, mikäli hänellä ei ole vastaavaa kokemusta toisen työeläkeva-
kuutusyhtiön hallituksesta tai muuta siihen rinnastettavaa kokemusta työeläkelaitoksesta, edellytetään osal-
listumista perehdyttämiskoulutukseen, jonka järjestäminen on vakuutusyhtiön vastuulla. 
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(3) Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen valiokuntia valittaessa tulee varmistua siitä, että valiokunnan jäse-
nillä on valiokunnan toimialaan nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys. 
 
(4) Työeläkevakuutusyhtiön hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Tämän vaati-
muksen voidaan yleensä katsoa täyttyvän, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on hyvä 
sijoitustoiminnan asiantuntemus. 
 
(5) Jos hallituksen jäsen tai varajäsen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei enää täytä kel-
poisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa VVV:lle viipymättä. 
 
Toimitusjohtaja 
 
(6) Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtajalta ja toimitusjohtajan sijaiselta edellytetään hyvää työeläkeva-
kuutustoiminnan, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon tuntemusta. Tällainen hyvä tuntemus voidaan saavut-
taa joko riittävän pitkän vastaavanlaisissa tehtävissä hankitun työkokemuksen kautta tai riittävän pitkän 
muun työkokemuksen ja kattavan koulutus- ja perehdyttämisohjelman kautta. 
 
(7) Koulutus- ja perehdyttämisohjelman tulee käsittää työeläkevakuutustoimintaan, sijoitustoimintaan ja 
liikkeenjohtoon liittyviä osa-alueita. Koulutus- ja perehdyttämisohjelman järjestäminen on  vakuutusyhtiön 
vastuulla. 
 
(8) Edellä tarkoitetun vastaavanlaisen työkokemuksen voi hankkia toimimalla työeläkevakuutusalalla vas-
tuullisissa tehtävissä ja muun työkokemuksen voi hankkia toimimalla rahoitus- tai vakuutusalalla vastuulli-
sissa tehtävissä. 
 
(9) Jos toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen joutuu eroamaan tai erotetaan siitä syystä, että hän ei 
enää täytä kelpoisuusvaatimuksia, tulee siitä ilmoittaa VVV:lle viipymättä. 
 

4.1C.3 Työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön johdon 
kelpoisuutta koskeva selvitys 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 6 luvun 10 § 1 kohta 
TVYL 9 a § ja 12a § 
 
(1) Selvitys työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön hallituksen jäsenen ja va-
rajäsenen sekä työeläkevakuutusyhtiön ja työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen kelpoisuudesta tulee toimittaa VVV:lle viipymättä nimityksen tapahduttua  tai kun 
aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on tapahtunut muutos.   
 
(2) Hallituksen jäsenen ja varajäsenen uudelleenvalinnasta ei tarvitse antaa uutta selvitystä. 
 
(3) VVV pitää tärkeänä, että toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimityksistä virastoa informoi-
daan mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kelpoisuutta kos-
keva selvitys on kuitenkin aina annettava ennen kuin ao. henkilö aloittaa toimitusjohtajana tai toimitusjoh-
tajan sijaisena toimimisen. 
 
(4) Selvitykset ja todistukset ulkomaisista henkilöistä voidaan toimittaa myös muulla kuin suomen tai ruot-
sin kielellä, mutta tällöin niihin on liitettävä suomen- tai ruotsinkielinen käännös. Liitteeksi vaadittavien 
todistusten  sijasta hyväksytään myös ilmoituksen antavan henkilön kotivaltion viranomaisten vastaavat 
todistukset. Jos vastaavia todistuksia ei ole saatavissa, tulee tämä ilmoittaa selvityksessä. 
 
(5) Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja liitteet 
 

• henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot sekä kotipaikka 
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• työeläkevakuutusyhtiön tai työeläkevakuutusyhtiön omistusyhteisön nimi 
• henkilön tehtävä ko. yrityksessä alkamisajankohtineen 
• selvitys siitä, että henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan; 

liitteenä: 
- omavaraisuustodistus,  
- ote holhousasioiden rekisteristä, josta käy ilmi, onko henkilölle määrätty edunvalvoja 

tai hänen oikeustoimikelpoisuuttaan rajoitettu 
- ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä ja 
- ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä 

• henkilön antama kirjallinen vakuutus siitä, että  
- häntä ei ole tuomittu sakkoon (ei koske rikesakkoja eikä pienehköistä liikennerikko-

muksista seuranneita sakkoja), ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalve-
luun viimeisen viiden vuoden aikana 

- häntä ei ole tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen viimeisen kymmenen vuoden 
aikana  

- hän ei ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä (esimerkiksi ul-
komainen valvontaviranomainen, Suomen Asianajajaliitto, Keskuskauppakamarin tilin-
tarkastuslautakunta)  

  tai selvitys rikkomuksesta tai rikoksesta, josta em. seuraamus on aiheutunut  
• selvitys siitä, onko ulkomainen vakuutusvalvonnasta vastaava viranomainen arvioinut henkilön 

luotettavuutta ja sopivuutta (fit & proper) ja tämän arvioinnin tulos 
• ansioluettelo  
• työeläkevakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja hallitusta koskien selvitys siitä, että ao. ni-

mityksen jälkeen kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä on henkilöitä, jotka eivät ole vakuutusyh-
tiön kanssa samaan konserniin tai RavaL:ssa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan luottolaitoksen 
tai sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai hänen 
sijaisenaan. 

 

4.2. Sisäinen valvonta 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 6 luvun 10 § 3 kohta, 26 luvun 21 § 1 kohta  
VakYhdL 10 luvun 4a § 2 mom. 
MEL 184 § 3  mom. 
MYEL 119 § 1 mom. 
  

4.2.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen 
 
(1) 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. 

 
(2) Kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä on valvottavan hallituksella. Hallituksen tehtävänä 
on määrittää sisältö sisäiselle valvonnalle ja huolehtia sen organisoinnista.  
 
(3) Hallituksen tulee vuosittain arvioida, onko sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty ja tarvittaessa 
ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 
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(4) Sisäisen valvonnan järjestämisessä on tarpeen ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu ja laajuus, 
jota voidaan arvioida mm. vakuutussopimuksiin sisältyvällä vastuulla, liiketoiminnan moninaisuudella, lii-
ketoiminnan maantieteellisellä ulottuvuudella, liiketoimintojen määrällä ja koolla sekä vakavaraisuuteen 
liittyvillä vaatimuksilla.  
 
(5) Konsernin emoyrityksenä olevan valvottavan hallituksen tulee vahvistaa yhteiset periaatteet koko kon-
sernin tai ryhmittymän sisäiselle valvonnalle ja huolehtia, että näitä periaatteita noudatetaan. Tämä ei kui-
tenkaan poista yksittäisen valvottavan hallituksen vastuuta sisäisen valvonnan järjestämisestä omassa yri-
tyksessään.  
 
(6) Sisäisen valvonnan tulee kattaa kaikki toiminnot ja sen tulee olla oikeassa suhteessa eri toimintojen si-
sältämiin riskeihin.  
 
(7) Koska vastuu ulkoistetuista toiminnoista säilyy toimintojen ulkoistajalla, sisäinen valvonta koskee 
myös soveltuvin osin niitä toimintoja, jotka valvottava on ulkoistanut. 
 
(8) Toimiva sisäinen valvonta edellyttää, että luodaan selkeä, luotettava, tarpeellinen, oikea-aikainen ja tu-
levaisuuden huomioonottava raportointi. Raportoinnin, joka koskee tulosta ja olennaisia riskejä, tulee olla 
riippumaton raportoitavasta toiminnosta.  
 
(9) Valvottavan johdon tulee vahvistaa yritykselle organisaatio, jossa tehtävät, päätösvalta ja vastuu on 
asianmukaisesti jaettu ja raportointisuhteet selkeästi määritelty. Työnjaot ja tehtävänkuvat tulee määritellä 
siten, ettei kukaan yksin ilman asianmukaista valvontaa hoida toimenpidettä läpi koko käsittelyketjun. Vas-
tuun määritykset on dokumentoitava kirjallisesti. Organisaatiorakenteen tulee olla sellainen, että se tukee 
tehokkaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä.  
 
(10) Valvottavan tulee varmistaa, että hallintoelimet saavat tiedon olennaisista sisäisen tarkastuksen ja ris-
kienhallintatoiminnon havainnoista sekä tilintarkastajien ja viranomaisten valvottavalle toimittamista tar-
kastushavainnoista.  
 
(11) Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja varojen turvaamiseksi tulee valvottavalla olla tieto- ja 
muuta turvallisuutta koskien riittävät valvontatoimet.  
 

4.3 Sisäinen valvonta vakuutusyritysryhmittymään kuuluvan vakuutusyrityksen ja 
suomalaisen vakuutusomistusyhteisön lisävalvonnan kannalta tarpeellisten tietojen 
tuottamiseksi 
  
(1) Vakuutusyhtiöllä ja -yhdistyksellä sekä suomalaisella vakuutusomistusyhteisöllä on oltava raportointi-
järjestelmä, josta saadaan VYL 26 luvun 5 §:n mukaista mukautettua vakavaraisuutta laskettaessa tarvitta-
vat toimintapääomaa ja toimintapääomavaatimusta koskevat tiedot.  
 
(2) Raportointijärjestelmän tulee tuottaa myös vakuutusyritysryhmittymän keskinäisiä liiketoimia koskevat 
viranomaisraportoinnissa tarvittavat tiedot. 
 
(3) Edellä mainittujen raportointijärjestelmien sisäistä valvontaa koskee soveltuvin osin se, mitä muualla 
tässä määräys- ja ohjekokoelmassa sanotaan. 
 

4.4 Sisäinen valvonta (ohje) 
 
(1) Sisäisellä valvonnalla valvottavan johto pyrkii varmistamaan valvottavan tehokkaan, taloudellisen ja 
luotettavan toiminnan.  
 
(2) Jäljempänä sisäinen valvonta on jaoteltu osa-alueisiin ja kultakin alueelta on mainittu ne sisäisen val-
vonnan vaatimukset, jotka hyvän sisäisen valvonnan tulisi vähintään täyttää. Valvottava voi käyttää myös 
muita sisäisen valvonnan osa-alueiden jaotteluita.   
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Johtamistapa ja valvontakulttuuri 
 
(3) Hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon tulee luoda sellainen johtamistapa ja valvonta-
kulttuuri, että se edistää sisäisen valvonnan toimivuutta. Ylimmän ja toimivan johdon tulee olla selvillä si-
säisen valvonnan tärkeydestä ja omasta tehtävästään sisäisessä valvonnassa. Samoin valvottavan koko hen-
kilökunnan tulee olla tarpeellisessa laajuudessa tietoinen sisäisen valvonnan menettelytavoista ja tarkoituk-
sesta.  
 
Riskien tunnistaminen, arviointi, rajoittaminen ja valvonta  
 
(4) Tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä edellyttää, että  valvottavan sekä sisäiset että ulkoiset riskit, jot-
ka voivat haitallisesti vaikuttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen, tunnistetaan ja arvioidaan sään-
nöllisesti ja, että niitä rajoitetaan ja rajoitteita valvotaan. Sekä määrällisille että laadullisille riskeille tulee 
olla arviointi- ja hallintamenetelmät.  
 
(5) Mikäli toiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttävät, tulee valvottavalla olla riskienvalvontatoiminto. Se 
valvoo, mittaa ja raportoi riskeistä sekä tarvittaessa ylläpitää, kehittää ja valmistelee riskienhallinnan peri-
aatteita ylimmän johdon vahvistettaviksi sekä laatii menetelmiä käytettäväksi riskien arvioimisessa ja mit-
taamisessa.  
 
Valvontatoimenpiteet ja tehtävien eriyttäminen 
 
(6) Valvontatoimenpiteiden tulee olla osa valvottavan päivittäisiä toimintoja. Asianmukainen valvontara-
kenne ja valvontatoimenpiteet on luotava jokaiselle organisaation tasolle ja kaikille toiminnan osa-alueille.  
 
(7) Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi  
 

• johdolle tehtävät selonteot ja raportit 
• tulos- ja poikkeamaraportit mukaan lukien riskirajojen noudattamisen valvonta 
• fyysiset valvontatoimenpiteet, omaisuuden inventoinnit 
• hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä 
• varmistukset ja 
• täsmäytykset. 

 
Raportointi ja tiedonvälitys 
 
(8) Tehokas sisäinen valvontajärjestelmä edellyttää, että valvottavalla on päätöksentekoon ja toiminnan ar-
viointiin riittävät ja kattavat raportointi- ja tiedonvälitysmenetelmät, jotka tuottavat taloudellista, toimin-
nallista ja valvonnallista tietoa sekä ulkopuolista markkinatietoa.  
 
Toimintojen seuranta ja puutteiden korjaaminen 
 
(9) Valvottavaan tulee luoda riittävät raportointi- ja muut menettelytavat, jotta sisäisen valvonnan toimi-
vuutta voidaan seurata.  
 

4.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäinen valvonta (ohje)  
 
(1) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee olla järjestet-
ty siten, että sen avulla voidaan valvoa ja seurata koko ryhmittymän toimintaa ja riskejä. Ryhmittymän 
emoyrityksellä on käytännössä vastuu koko ryhmittymän riskienhallinnan ja muun sisäisen valvonnan stra-
tegioiden ja toimintaperiaatteiden määrittelemisestä.  
 
(2) Emoyrityksessä ylintä määräysvaltaa käyttävän hallintoelimen tulee valvoa kattavasti sisäisen valvon-
nan periaatteiden noudattamista määräysvallassaan olevissa organisaatioissa.   
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(3) Erityisesti on kuitenkin huomattava, että tämä ei poista konsernin tytäryhtiönä toimivan vakuutuslai-
toksen hallituksen vastuuta sisäisen valvonnan järjestämisestä omassa organisaatiossaan. 
 

4.6 Sisäinen tarkastus (ohje) 
 
(1) Mikäli valvottavan toiminnan laatu ja laajuus edellyttävät sisäisen tarkastuksen toiminnon järjestämistä, 
tulee sen organisaatioaseman olla sellainen, että se varmistaa riippumattoman ja objektiivisen tarkastuksen. 
 
(2) Sisäisen tarkastuksen tulee olla kiinteä osa valvottavan toiminnallista organisaatiota. Sisäisen tarkas-
tuksen palveluja voidaan ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Sisäisen tarkastuksen johdon ja valvon-
nan tulee aina olla organisaation oma osa eikä sitä voi ostaa palveluntuottajilta.  
 
(3) Sisäisen tarkastuksen järjestäminen on organisointitavasta riippuen aina valvottavan hallituksen tai toi-
mitusjohtajan vastuulla.  
 
(4) Sisäisen tarkastuksen tulee olla valvottavan  kokoon ja toimintaan nähden oikein mitoitettu, ja sillä tu-
lee olla riittävä ammattitaito ja kokemus.  
 
(5) Sisäisen tarkastuksen tulee olla riippumaton tarkastettavista toiminnoista. Sen tulee olla riippumaton 
myös ulkoisesta tilintarkastuksesta. Riippumattomuuspäätelmän tekeminen kuuluu valvottavan  hallituksel-
le, toimitusjohtajalle ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle henkilölle.  
 
(6) Sisäisellä tarkastuksella tulee olla toimintaohje ja vuosittainen toimintasuunnitelma, jotka hallitus hy-
väksyy.  
 
(7) Sisäisen tarkastuksen tulee valvottavassa mm. arvioida  
 

• laskenta-, vakuutus-, korvaus- ja sijoitustoiminnan ja niiden atk-järjestelmien ja näihin liittyvien 
sisäisten kontrollien suunnittelua, toteutusta ja toimivuutta 

• taloudellisen ja operatiivisen tiedon luotettavuutta ja eheyttä 
• toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, menetelmien, lakien ja määräysten noudattamista 
• omaisuuden turvaamista 
• resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä  
• operatiiviselle toiminnalle ja projekteille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista 
• merkittäviä riskiasemia sekä edistää riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien kehittämistä. 

 
(8) Sisäisen tarkastuksen johtajan tulee raportoida hallitukselle, ylimmälle johdolle ja toimitusjohtajalle 
vähintään kerran vuodessa. Raportoinnin tulee sisältää tiedot ainakin toimintasuunnitelman toteutumisesta 
ja merkittävistä tarkastushavainnoista. Valvottavan hallitukselle tai tarkastusvaliokunnalle tulisi varata ti-
laisuus sisäisestä tarkastuksesta vastaavan henkilön kuulemiseen ilman toimivan johdon läsnäoloa.  
 
(9) Jos sisäinen tarkastus on konsernissa tai ryhmittymässä järjestetty keskitetysti, tulee varmistaa, että jo-
kaisella erillisellä valvottavalla on sen omaan toimintaan suhteutettuna riittävästi tarkastustoiminnan re-
sursseja käytettävissä. Sisäisen tarkastuksen johtajan tulee raportoida jokaisen vakuutustoimintaa harjoitta-
van valvottavan hallitukselle erikseen.  
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4.7 Riskienhallinta 

4.7.1 Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 6 luvun 10 § 3 kohta 
VakYhdL 10 luvun 4a § 
MEL 184 § 3 mom. 
MYEL 119 § 1 mom. 
 
(1) Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien ja siihen olennaisesti liittyvien riskien tun-
nistamista, arviointia, rajoittamista ja valvontaa. Valvottavan johdon tulee hyväksyä kaikki merkittävät ris-
kien hallintaa koskevat periaatteet.  
 
(2) Organisaation on jatkuvasti tunnistettava kaikki merkittävät sisäiset ja ulkoiset riskit voidakseen asian-
mukaisesti ja ajoissa reagoida niihin. Riskien tunnistamisen on oltava riittävän kattavaa, jotta voidaan koh-
tuudella varmistua siitä, että kaikki asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen olennaisesti vaikuttavat riskit 
on tunnistettu. Tämä edellyttää riskien vaikutusten merkittävyyden ja toteutumisen todennäköisyyden arvi-
ointia, jotta niiden hallitsemiseksi voidaan kehittää asianmukaiset toimintaperiaatteet ja menettelyt.  
 
(3) Valvottavalla tulee olla riskin mittaamiseen ja seuraamiseen tarvittavat menetelmät. Kvantitatiivisten 
mittausmenetelmien lisäksi myös laadullisia riskejä varten on oltava tarvittavat arviointimenetelmät.  
 
(4) Riskienhallintajärjestelmän tulee kattaa erityisesti  
 

• vastuuvelkaan ja sen kattamiseen 
• vakuutuksen merkitsemiseen ja hinnoitteluun 
• jälleenvakuutuksen järjestämiseen 
• vakavaraisuuden kehitykseen 
• sijoitustoimintaan ja  
• operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit. 

 
(5) Valvottavalla tulee olla riittävät riskienhallintaprosessit rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjun-
taan mukaan lukien asiakkaan tunnistamiseen ja riskiperusteiseen arviointiin tarvittavat menettelyt. Tarvit-
tavien toimien laajuus riippuu siitä, millainen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski asiakkaaseen, 
vakuutustuotteisiin ja valvottavan muihin liiketoimiin liittyy. 
 
(6) Valvottavan on lisäksi riittävässä määrin varmistuttava siitä, että sillä on riskienvalvontatoiminto, joka 
on riippumaton riskiä ottavasta toiminnosta.  
 

4.7.2 Riskienhallintasuunnitelma 
 
(1) Hallituksen on vuosittain hyväksyttävä valvottavan koko toiminnan kattava riskienhallintasuunnitelma. 
Riskienhallintasuunnitelmassa tulee mm. määritellä valvottavan toiminnot ja niihin liittyvät merkittävim-
mät riskit, toimintojen riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton rajat, vastuut, mittarit ja valvontaperiaatteet.  
 
(2) Riskinoton rajoja määritettäessä tulee ottaa huomioon valvottavan  riskinotto-/riskinkantokyky. Lisäksi 
on määriteltävä, kuka vastaa riskinotosta, miten riskiä mitataan ja seurataan sekä miten riskin pysymistä 
hyväksyttävissä rajoissa valvotaan. Riskienhallintasuunnitelmassa on otettava huomioon myös ulkoistetut 
toiminnot.  
 
(3) Riskienhallintasuunnitelmasta on käytävä ilmi, miten riskeistä raportoidaan. Olennaisista havainnoista 
ja riskienhallinnan kokonaistilanteesta tulee raportoida asianomaiselle organisaatiotasolle sekä tarvittaessa 
hallitukselle.  
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(4) Riskienhallintasuunnitelman osana voidaan käyttää konsernitasoisia määräyksiä ja ohjeita, mutta tällöin 
tulee määritellä niiden soveltaminen yksittäisessä valvottavassa.  
 

4.8 Hyvä hallinto (ohje) 
 
(1) Valvottavan hyvän hallinnon tulee täyttää ainakin seuraavat vaatimukset:  
 

• valvottavalla tulee olla keskeisten toimintojen osalta kirjallisesti määritellyt toimintatavat sekä sel-
keät määrälliset ja laadulliset tavoitteet 

• tavoitteiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon myös terveet ja varovaiset liikeperiaatteet. Erityi-
sesti vakuutettujen ja vakuutuksenottajien oikeudet ja edut tulee ottaa huomioon 

• toimintatavat ja tavoitteet tulee saattaa koko henkilöstön tietoon 
• hallituksen tulee voida tehokkaasti ja riippumattomasti valvoa toimitusjohtajaa ja muuta toimivaa 

johtoa 
• hallituksen tulee laatia toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, jossa on määritelty hallituksen 

keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. 
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5 Tilintarkastus  
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 7 luvun 13 § 
 

5.1 VYL 7 luvun 6 §:n 3 momentin mukainen kertomus 
 
(1) Kertomuksessa on annettava lausunto siitä, onko vakuutusyhtiön vastuuvelan kate tilinpäätöshetkellä 
voimassa olevien säännösten ja määräysten mukainen ja antaako vastuuvelan katelaskelma oikeat ja riittä-
vät tiedot vastuuvelan katteesta. Vastaava lausunto on annettava toimintapääoman osalta.   
 
(2) Kertomuksesta on käytävä ilmi, mitä VYL 7 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tarkastuksia on teh-
ty ja missä laajuudessa sekä ne toimenpiteet, joihin tarkastukset ovat antaneet aihetta. Kertomuksessa tulee 
ilmoittaa tilikauden aikaiseen tarkastukseen käytetyt henkilötyövuodet ja avustajat. 
 
(3) Tilintarkastajan on esitettävä kertomuksessa perusteltu näkemyksensä tilikautena tehdystä arvonkoro-
tuksesta, arvonkorotuksen oikaisusta ja peruuttamisesta sekä käyttöomaisuudeksi ja saamisiksi katsottavien 
sijoitusten kirjanpitoarvoista. 

5.2 Lailla perustetun eläkelaitoksen valvontatarkastuskertomus (Ohje) 
 
(1) Lailla perustetun eläkelaitoksen tilintarkastajan suorittaman tarkastuksen on riittävänä pidettävässä laa-
juudessa ulotuttava myös korvaus-, eläke- ja sijoitustoimintaan sekä eläkelaitoksen ja sen kanssa samaan 
konserniin kuuluvien yhteisöjen välisiin suhteisiin. Eläkelaitoksen tilintarkastajan on vähintään kerran 
vuodessa tarkastettava kateluettelo ja vakavaraisuuslaskelmat. 
 
(2) Tilintarkastajan on laadittava suorittamastaan tarkastuksesta valvontatarkastuskertomus eläkelaitoksen 
hallitukselle, johon on tehtävä merkintä tarkastuksessa havaituista puutteista.  
 
(3) Kertomuksesta on käytävä ilmi muun muassa annettujen väliraporttien lukumäärä, tarkastukseen käyte-
tyt henkilötyöpäivät, avustajat, mitä tarkastuksia on tehty ja missä laajuudessa sekä ne toimenpiteet, joihin 
tarkastus on antanut aihetta.  
 
Kertomuksessa on: 
 

• todettava, täyttävätkö kateomaisuus, kateluettelo ja siihen merkityt omaisuuserät sekä toimintapää-
omalaskelma laissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja VVV:n määräyksissä asetetut vaati-
mukset. 

• annettava lausunto siitä, antaako vastuuvelan katelaskelma liitteineen oikeat ja riittävät tiedot elä-
kelaitoksen vastuuvelan katteesta. Vastaava lausunto on annettava toimintapääoman osalta. 
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6 Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL  8 luku 29 § 
VakYhdL 10 luku 12 §,  
UVYL 40 §,  
MYEL 127 §, 
MEL 197 § 
 
Normiperusta 
 
Määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on otettu huomioon 19. päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston di-
rektiivi vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (91/674/ETY). 
 
Tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan: 

• vakuutusyhtiölain (VYL), vakuutusyhdistyslain (VakYhdL), lain ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
(UVYL) ja työeläkevakuutusyhtiölain (TVYL) säännöksiä; 

• rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 4 luvun säännöksiä; 
• kirjanpitolain (KPL) säännöksiä siten kuin vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa sääde-

tään; 
• osakeyhtiölain (OYL) säännöksiä siten kuin vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistyslaissa sääde-

tään; 
• kirjanpitoasetuksen (KPA) säännöksiä siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa sääde-

tään; 
• asetusta vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista; 
• sosiaali- ja terveysministeriön asetusta vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätök-

sestä (STMtpA); 
• sosiaali- ja terveysministeriön asetusta rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyö-

dykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen  
  (STMsijA); 
• sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläke-

laitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä; 
• sosiaali- ja terveysministeriön antamaa asetusta henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan las-

kennassa käytettävästä enimmäiskorosta (STMkorkoA); 
• VVV:n antamia vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 

laatimista koskevia määräyksiä ja ohjeita; 
• soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten nojalla annettuja kauppa- ja teollisuusministeriön pää-

töksiä ja kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeita; 
• julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija noudattaa lisäksi arvopa-

perimarkkinalain (AML) säännöksiä ja soveltuvin osin sen nojalla annettua valtiovarainministeri-
ön asetusta (VMA). 

 

6.1 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat määräykset 
 
(1) Tilinpäätökseen sisällytetään tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen sekä emoyhtiössä 
myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätökseen sisällytetään lisäksi tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja nii-
den liitetiedot viimeistä edelliseltä tilikaudelta, ellei jäljempänä toisin määrätä. Tilinpäätökseen on liitettä-
vä toimintakertomus. Tuloslaskelma ja tase laaditaan STM:n antamia kaavoja noudattaen. 
 
(2) Mitä näissä määräyksissä sanotaan vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätöksestä, 
koskee myös VYL 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä. 
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(3) RavaL 4 luvussa tarkoitetun ryhmittymän konsernitilinpäätöksessä vakuutustoimialan konsernitilinpää-
tös laaditaan siten kuin tässä määräyksessä säädetään. 
 
(4) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korja-
ukset: 
 
Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 
 

•  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden 
korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaisemalla. Oikaisut 
tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan pääomaan niin pit-
källe kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa oman pääoman erää oi-
kaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja muutetaan vertailutiedot jokaiselta tilinpäätök-
sessä esitettävältä tilikaudelta ikään kuin uutta tilinpäätöksen laatimisperiaatetta olisi sovellettu 
aina.  Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useammal-
ta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi. Ks. KILAn  
lausunto n:o 1750/2005 ja tämän määräyksen kohta 6.10.15. 

 
•    Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen. 

 
• Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia 

koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.  Ks. määräyksen kohta 6.10.10. 
 
Työeläkevakuutusyhtiöt 
 

•   Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikai-
sempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevat  arvion muutokset, 
laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset tuloslas-
kelmaan. Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen.  

    Ks. kohta 6.10.10 
 

6.2 Tuloslaskelman laatiminen 
 
(1) Annettaessa STMtpA:n mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko 
käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisätään, pääryhmien 
nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjes-
tystä saa muuttaa. 
 
(2) Mikäli yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta, se on jätettävä 
pois tuloslaskelmasta. 
 
(3) Tuloslaskelmassa varustetaan tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinusetumerkillä (-). 
 

6.2.1 Vakuutusmaksutuotot 
 
Vakuutusmaksutulo 
 
(1) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ym. vastaavilla 
alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman maksuihin sisältynyttä 
vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia maksuja. 
 
(2) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä va-
kuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, on-
ko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu, veloitettu tai ei. Vain perittävissä oleva maksu voidaan sisällyt-
tää maksutuloon maksamattomana. Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdis-
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tuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita 
vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, että saamisiin liittyvä raukeami-
nen vähennetään kokemusperäisen arvion mukaisena. 
 
(3) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden vakuutusmaksu-
ja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensivakuutus-/jälleenvakuutus-
toiminnasta. 
 
(4) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa: 

• veloittamatta olevat vakuutusmaksut, silloin kun maksut voidaan laskea vasta vuoden lopussa 
• puolivuosi-, neljännesvuosi- tai kuukausieräisistä vakuutuksista veloittamatta olevat erät sekä va-

kuutuksenottajilta perittävät maksutapakorotukset; henkivakuutuksessa vain, mikäli niihin on saa-
misoikeus 

• kertamaksut 
• rinnakkaisvakuutuksessa yhtiön tai yhdistyksen osuus kokonaisvakuutusmaksuista 
• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajilta saatavat jälleenvakuutusmaksut 
• portfoliosiirtomaksut 
• TyEL  163 §:n mukainen laiminlyönnin ajalta peritty korotus 
 

(5) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa: 
• luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 
• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajille hyvitetyt portfoliosiirtomaksut  
• lakkautettujen vakuutusten maksunpalautukset 
• vakuutusmaksuvero, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutuslaki, liiken-

nevakuutuslaki, potilasvahinkolaki ja laki ympäristövahinkovakuutuksesta) jakojärjestelmämaksut 
ja kohdassa 6.10.6 luetellut muut julkiset maksut 

 
(6) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, kun on käynyt 
todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksusuoritusta. Mikäli luottotappio 
myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luottotappiokirjauksen palautus merkitään samaan tuloslas-
kelman erään. Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot. 
 
(7) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksettavat vakuutus-
maksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuutussopimuksiin. Jälleenva-
kuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vähennetä palkkioita ja voitto-osuuksia. 
 
(8) Vakuutusmaksusaamisiin liittyviä luottotappioita käsitellään kohdassa 6.5.3, jälleenvakuutuksen palk-
kioita ja voitto-osuuksia kohdassa 6.4.4, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perittyjä korkoja, va-
kuutusmaksuja pakkotäytäntöteitse perittäessä kertyneitä viivästyskorkoja ja kertakaikkisia viivästyskoro-
tuksia kohdassa 6.2.4 ja portfoliosiirtomaksuja kohdassa 6.8. 
 
Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 
(9) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Va-
luuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa. 
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6.2.2 Korvauskulut, tasoitusmäärän ja yhteistakuuerän muutos 
 
Maksetut korvaukset  
 
(1) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumisajankohdas-
ta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa ja luovutusta (-) koskevat portfo-
liosiir-tomaksut. 
 
(2) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutuslaki, 
liikennevakuutuslaki, potilasvahinkolaki ja laki ympäristövahinkovakuutuksesta) jakojärjestelmäkorvauk-
sia. 
 
(3) Maksettuihin korvauksiin luetaan myös maksut vakuutusten takaisinostoista. 
 
(4) Korvaustoiminnon hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällytetään vahin-
kovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutuslajien maksettuihin korvauk-
siin kohdan 6.4.4 mukaisesti. 
 
(5) TVL 58 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle merkitään maksettuihin korvauksiin. 
 
(6) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu vahingoittunut omaisuus ja luotto- ja takausvakuutuksen 
vahingoista yhtiölle tai sivuliikkeille jääneet vastavakuudet, joita tilinpäätöshetkellä ei vielä ole realisoitu 
ja joita ei ole vähennetty korvausvastuusta, merkitään käyvästä arvosta kuitenkin enintään vastuun määräi-
senä tilikauden maksettujen korvausten vähennykseksi ja taseen omaisuudeksi. Riidattomat regressisaami-
set kä-sitellään vastaavalla tavalla. Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkei-
siin/tavaravarastoihin (ks. kohta 6.3.5). Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regres-
sisaamiset merkitään muihin saamisiin (ks. kohta 6.3.4). Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetun 
omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät 
riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta (ks. kohta 6.3.12.). 
 
(7) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina saadusta omai-
suudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merkitään koko erotus maksettujen kor-
vausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti tapahtuu tai käypä arvo muuttuu. 
 
(8) TyEL 115 §:ssä, TVL 60 a §:ssä ja LVL 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten vii-
västymisen johdosta maksettavat korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina (ks. kohta 6.2.4). 
 
(9) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa ei vakuutuslajikohtaisiin maksettuihin korvauksiin sisällytetä kor-
vaustoiminnon hoitokuluja, vaan niiden määrä esitetään erikseen maksetuissa korvauksissa jaettuna vakuu-
tusmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuihin työkyvyn ylläpitoon tähtäävän toiminnon hoito-
kuluihin (Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut) ja muihin korvaustoiminnon hoitokuluihin. 
 
(10) Työeläkevakuutusyhtiössä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettaviin työkyvyn ylläpitoon täh-
täävän toiminnon hoitokuluihin voidaan lukea työkyvyn ylläpitotoiminnosta aiheutuneet kulut. Tällaisia 
kuluja ovat esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiseen liittyvien koulutuspalvelujen suunnittelusta, tähän aihee-
seen liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämisestä sekä työeläkevakuutusyhtiön asiakasyritysten työkykyä 
ylläpitävän toiminnan käynnistämisestä, kehittämisestä ja tukemisesta johtuvat kulut. Kuluihin luetaan 
myös  
TELA:n työkykyä tukevien hankkeiden kulut ja Vakuutusalan Kuntoutuskeskuksen vastaavat kulut. 
 
(11)  Työeläkevakuutusyhtiössä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavia työkyvyn ylläpitoa tähtää-
vän toiminnon hoitokuluja voivat olla: 

• koulutukseen liittyvinä kuluina koulutuspalkkiot, matkakulut, kirjoittajapalkkiot, tilavuokrat ja 
näihin rinnastettavat kulut 

• muina kuin koulutukseen liittyvinä kuluina työkyvyn ylläpitämiseen liittyvästä tutkimuksesta ai-
heutuvat kulut 
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• eläkelaitoksen henkilöstön palkkakustannuksia (henkilösivukuluineen) voidaan lukea mukaan 
näihin kuluihin vain  siltä osin, kuin näiden henkilöiden työ kohdistuu työkyvyn ylläpitoon. Eläk-
keiden  ratkaisutoimintaan, mukaan lukien kuntoutuspäätösten valmistelu, liittyviä kuluja ei las-
keta mukaan. 

 
(12) Työkyvyttömyysriskin hallintaosa on tarkoitettu vain työkykyä edistävään toimintaan.  Harkittaessa, 
milloin kuluerä luonteensa puolesta kuuluu tähän yhteyteen, voidaan  kriteerinä pitää sitä, vähensikö työ-
kyvyn ylläpitämiseen tähtäävä toiminta ko. menoerän pois jäämistä. 
 
(13) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään maksettui-
hin korvauksiin vastuunjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja tämän mahdollisella korolla 
korjattuina (vastuunjakokorvaukset). Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen 
perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään vastuunjakokorvauk-
siin. Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ja ETK:n luottovakuutustoiminnan lopettamisesta ovat 
mukana vastuunjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. Ks. Työeläkevakuutusyhtiö kohta 6.10.4.  
 
(14) TyEL  46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannusten ym. kulut merkitään korvaus-
menoon rahastoituna eläkemenona ja otetaan huomioon tasoitusvarauksen laskennassa. Myös YEL:n, 
MYEL:n ja MEL:n osalta em. kulut on kirjattava korvausmenoon. 
 
(15) Lain valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai 
opiskelun ajalta (VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suoritukset merkitään tuloslaskelman korvausku-
luihin.  Korvauskuluihin merkitään myös VEKL:stä eläkelaitokselle aiheutuvien menojen ja kulujen peit-
tämiseksi saatavat erät korkoineen. Saaminen/velka VEKL:stä kirjataan korkoineen siirtosaamiseen/-
velkaan. 
 
Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos 
 
(16) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien korvausvastuun 
muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä lakisääteisessä eläkevakuutuksessa myös korvausvastuuseen kuu-
luvan tasoitusmäärän muutoksen. Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muu-
tokseen ja korvausvastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoita-
misesta aiheutuvat kulut kohdan 6.4.4 mukaisesti. 
 
(17) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Valuut-
ta-kurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa. Vahinko-
vakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana eränään. 
 
Yhteistakuuerän muutos 
 
(18) LVL 19 d §:ssä ja TVL 38 c §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisuuden varalta kartutettavan yhteistakuu-
erän muutos kirjataan tuloslaskelmaan erillisenä eränä (Yhteistakuuerän muutos). 
 

6.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit 
 
(1) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. Näin siinäkin 
tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista nk. johtavana vakuutuksenantajana hoitaa vakuutussopimuk-
siin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksenantajien puolesta, mutta vastaa tällöinkin juridisesti 
vakuutuksenottajalle vain vakuutussopimuksessa tarkoitetusta omasta osuudesta. 
 
(2) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa kokonais-
korvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla osuuksilla. Sopimusyhtiö 
kirjaa osuutensa ko. ensivakuutusluokkaryhmän korvaukseksi. 
 
(3) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaavasti eri poo-
leilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena. Työntekijäin ryhmähenkivakuu-
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tuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkaisvakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama 
ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuutuksena pooliosuuksien suhteessa. 
 

6.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 
 
(1) Vahinkovakuutuksessa sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään muussa kuin vakuutusteknisessä las-
kelmassa. Tämä koskee myös kirjanpitovelvollisia, jotka harjoittavat yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa 
tai vahinkoensivakuutuksen ohella vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa. 
 
(2) Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuustustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään henki-
vakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. Mikäli harjoitetaan henkivakuutuksen ja sen jälleenvakuu-
tuk-sen ohella merkittävässä määrin (vähintään kohdan 6.10.2 erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 
kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja 
kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. Vahinkovakuutuksen osuus sijoitus-
tuotoista siirretään omana eränä tästä laskelmasta vahinkovakuutuksen vakuutustekniseen laskelmaan. 
 
(3) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoiminnan tuotot ja kulut lakisääteisen 
eläkevakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. 
 
(4) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. Omien ti-
lojen käytöstä aiheutuneet liikemenot (ks. kohta 6.4.3 alakohta 10). 
 
Sijoitustoiminnan tuotot 
 
(5) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot ym. voitto-osuudet. 
Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona voitonjaosta on päätetty. 
 
(6) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarausprovisiot, indek-
sikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien 
jakojärjestelmän korot sekä vakuutusmaksuja pakkotäytäntöteitse perittäessä kertyneet viivästyskorot ja 
kertakaikkiset viivästyskorotukset. 
 
(7) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankin-
tamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana 
(=hintaeron jaksottaminen). (Ks. kohta 6.5.1). 
 
(8) Indeksiin sidotun lainan tuotto voidaan kirjata tilikauden korkotuotoksi ja siirtosaamiseksi, mikäli liik-
keeseenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa si-
toutunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseenlaskijaa tai 
muuta osapuolta sitova siten, ettei sitä voida purkaa laina-aikana. 
 
(9) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot ja 
kiinteistöosakkeista saadut osingot ym. vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista saman konser-
nin kiinteistöyhteisöiltä ja omistusyhteyskiinteistöyhteisöiltä. 
 
(10) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset ja arvonkorotukset käsitellään tarkemmin kohdassa 6.5.1. 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon muutokset (ks. kohta 6.5.2). 
 
Sijoitustoiminnan kulut 
 
(11) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastik-
keet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ym. välittömät kiinteistösijoitusten 
kulut sekä kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat liikemenot ja poistot kohdan 6.4 mukaisesti. 
 
(12) Oman liiketoiminnan käytössä olevien tilojen liikemenot (ks. kohta 6.4.3 alakohta 10). 
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(13) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ym. vastaavat sijoitustoiminnan kulut 
sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat liikemenot ja poistot kohdan 6.4 
mukaisesti. 
 
(14) Vieraan pääoman korko- ym. kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet korot (mukaan lukien 
kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot) sekä muut vie-
raan pääoman kulut. 
 
(15) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkoL:n ja LVL 12 a §:n 5 momentin 
sekä LVA 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja TyEL 115 §:n mukaiset viivästyskorot,  TVL 60 a §:ssä ja 
LVL 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat koro-
tukset. 
 
(16) Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotusten oikaisut käsitellään tarkemmin kohdassa 6.5.1. Saa-
misiksi katsottavien sijoituksien pääomiin liittyvät luottotappiot käsitellään arvonalentumisina. Sijoitusten 
realisoitumattomat arvon muutokset (ks. kohta 6.5.2). 
 
Myyntivoitot ja –tappiot 
 
(17) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja –tappiot. Käyttöomaisuu-
deksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluis-
sa. 
 
(18) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-tappio kirja-
taan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin. 
 
Valuuttakurssierot 
 
(19) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitus-
tapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oi-
kaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Ks. kohta 6.5.1. 
Sijoitusten arvostaminen ja käsittely kirjanpidossa/ulkomaan rahan määräinen sijoitus. 
 
(20) Kurssierot käsitellään noudattaen soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saa-
misten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi (31.12.2005). Yleisohjetta 
noudatetaan myös suojaamistilanteissa. 
 
(21) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätöspäivän kurs-
sien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisohjetta. Vakuutusliikkeen 
kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten valuuttamääräisten erien vaihtuvilla ja kiinteillä kursseilla 
laskettujen lukujen erotuksena, mikäli menettely antaa oikean ja riittävän kuvan kurssimuutosten vaikutuk-
sesta. 
 
Vakuutusliikkeen kurssierot 
 
(22) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta käsitellään 
sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikaisuna käsittelylle ei myös-
kään ole. 
 

6.2.5 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut 
 
(1) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään mm. vakuutuskannanluovutuksessa syntynyt 
voitto/tappio.  
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6.2.6 Liikemenot ja poistot 
 
(1) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin kohdan 6.4. mukaisesti. 
 
 
 

6.2.7 Muut tuotot ja kulut 
 
(1) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hallinto- ym. 
palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän ulkopuolelle). Muita kuluja ovat 
myydyistä palveluista aiheutuvat kulut (ks. kohta 6.4.2).  
 
(2) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut. 
 

6.2.8 Satunnaiset tuotot ja kulut 
 
(1) Satunnaisilla tuotoilla ja kuluilla ei ole selvää yhteyttä varsinaiseen liiketoimintaan. Ne perustuvat ta-
vanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviin, olennaisiin ja kertaluontoisiin tapahtumiin. 
 
(2) Satunnaisuutta tulee tulkita suppeasti. Kaikkien kolmen tunnusmerkin tulee toteutua samanaikaisesti, 
jotta erää voitaisiin käsitellä satunnaisena. Esimerkiksi vastuuvelan laskuperusteiden muutoksia ei käsitellä 
satunnaisina erinä. 
 

6.2.9 Tilinpäätössiirrot 
 
(1) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja vapaaehtoisten varausten muutok-
sesta. 
 
(2) Vapaaehtoisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja alussa taseessa ol-
leiden varausten erotuksen suuruisena.  Poistoeron muutoserää on käsitelty tarkemmin kohdissa 6.4.3 ja 
6.5.1. 
 
(3) Kun investointivarauksella katetaan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tu-
loslaskelmassa investointivarauksen vähennykseksi ja poistoeron lisäykseksi. 
 

6.2.10 Tuloverot ja muut välittömät verot 
 
(1) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot. Tuloverot voidaan esittää myös jaettu-
na tuloveroihin varsinaisesta toiminnasta ja tuloveroihin satunnaisista eristä, jolloin satunnaisten erien jäl-
keinen tulos esitetään nimellä Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen. 
 
Tilikauden verot 
 
(2) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa otetaan huo-
mioon mm. verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen ja verokanta, sekä aikaisempien tili-
kausien verot.   
 
(3) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esim. jälkiveroista 
johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien verot) tai liitetiedoissa. 
 
(4) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti 
syntyvä verovelka tai –saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtovelkana tai -
saamisena taseeseen (ks. kohdat 6.3.6 ja 6.3.13). 
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Laskennalliset verot 
 
(5) Laskennallinen vero on osa tuloveroja ja se esitetään tuloslaskelmassa tuloverojen alakohdassa Las-
kennalliset verot. 
 
(6) Laskennallisiin veroihin merkitään mm. kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon jaksotuseroista joh-
tuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tilikaudesta, jos laskennalliset verovelat 
ja  -saamiset esitetään taseessa. 
 
(7) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään ar-
voon merkitään taseeseen ja tuloskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon  kirjanpitoarvon ja verotuksellisen 
arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos (ks. kohta 6.5.2). Käy-
vän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai –saaminen saadaan merkitä taseeseen erityis-
tä varovaisuutta noudattaen. 
 
(8) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisohjetta las-
kennallisista veroveloista ja –saamisista (12.9.2006). Ks. myös liitetiedot 6.10.19. 
 
(9) Muihin välittömiin veroihin merkitään esim. keskinäisen vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen varal-
lisuusvero. 
 

6.3 Taseen laatiminen 
 
(1) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko käyttää ti-
linpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisätään, pääryhmien nimik-
keitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä 
saa muuttaa. 
 
(2) Mikäli taseen yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta, se on 
jätettävä pois taseesta. 
 
(3) Taseen vastaavaa puolta koskevat määräykset ovat kohdissa 6.3.1-6.3.6  ja vastattavaa puolta koskevat 
määräykset kohdissa 6.3.7-6.3.13. 
 
 
Vastaavaa 

6.3.1 Aineettomat hyödykkeet 
 
(1) Kehittämismenoihin sovelletaan KTM:n päätöstä kehittämismenojen aktivoimisesta taseeseen (KTM 
50/1998). 
 
(2) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset oikeudet esim. 
toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet.  Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastik-
keellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien ja va-
rojen hankintameno aktivoidaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja poistetaan vaikutusaikanaan KPL 5 
luvun 5a §:n mukaisesti. 
 
(3) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautuminen yhteydessä syntynyt vastik-
keellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin. 
 
(4) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot, 
metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjelmien suunnittelu- ja ohjelmoin-
timenot ym. pitkävaikutteiset menot, mikäli ne on aktivoitu. 
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6.3.2 Sijoitukset 
 
(1) Johdannaissopimusten suojausten kriteerit ks. kohta 6.5.3 alakohta 13 (Suojaussuhde)  
 
(2) Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat: 
 

• Saman konsernin yritys: 
 Saman konsernin yrityksellä tarkoitetaan tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä kaikkia niitä 
 yhteisöjä, jotka kuuluvat emo- ja tytäryrityksenä laajimpaan konserniin, jossa vakuutusyhtiö tai  
 vakuutusyhdistys on mukana riippumatta siitä, onko ne yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Saman 
 konsernin yritys on käsitteenä laajempi kuin konserniyritys. Saman konsernin yritys voi olla esim.  
 vakuutusyhtiö ja sen tytäryritys, mutta myös vakuutusyhtiön oma emoyritys tai viimeksi mainitun 
 muu tytäryritys. (Konserniyritys: Vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys ja sen oman konsernin tytär-
 yritykset ovat konserniyrityksiä). 

 
• Omistusyhteysyritys: 
 Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyk-
 sen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huo-
mi- oon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konsernin kaikki omistukset, mutta ei laa-
jemman  konsernin omistuksia (Osakkuusyritys ks. KPL 1 luku 8 §). 

 
• Omistusrajat: 
 Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
 oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistus- ja äänirajoja kokonaisomistuksen pe-
 rusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär-, osakkuus- tai muu omistusyhteysyritys, käsi-
 tellään sitä sellaisena siltä osin kuin osakkeita ja osuuksia ei esitetä sijoitussidonnaisten vakuutusten 
 katteena olevissa sijoituksissa. 
 
• Konsernin tytär-, osakkuus- tai omistusyhteysyritys ks. kohta 6.7. 

 
Kiinteistösijoitukset 
 
(3) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet ts. kiinteistöt, toisen maalla ole-
vat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, tilat, mää-
räalat, vesialueet ja oikeudet vesivoimalaitoksen käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoi-
man käyttöoikeuden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys. Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja raken-
nuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liittymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoi-
hin sisälly-tetään sekä maa- ja vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet, jotka on ak-
tivoitu KPL 5 luvun 11 §:n mukaisesti. 
 
(4) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhteisöissä sekä 
hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoitukset varsinaisiin kiinteistö-
sijoitusyhteisöihin merkitään tase-erään Osakkeet ja osuudet. 
 
(5) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin luettavilta 
kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja rakennusaikaiset 
tilisaamiset. 
 
(6) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään kiinteis-
tösijoituksina. 
 
Muut sijoitukset 
 
Osakkeet ja osuudet 
 
(7) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään esim. osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan osuus-
todistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja –yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoimen yhtiön ja kom-
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mandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa, puhelinosuustodistukset ja siirtokelpoiset liitty-
mismaksut. 
 
 
 
 
Rahoitusmarkkinavälineet 
 
(8) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kuntien tai mui-
den julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit. 
Arvopapereita, joiden korko vaihtelee tiettyjen tekijöiden mukaan, esimerkiksi pankkien välisten markki-
noiden tai euromarkkinoiden korkokannan mukaan, on myös pidettävä rahoitusmarkkinavälineisiin kuulu-
vina. 
 
(9) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat esim. sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, 
obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (esim. indeksiobligaatio 
ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat, muut joukkovelkakirjalainat, talletustodistuk-
set sekä muut vastaavat jälkimarkkinakelpoiset haltija- ja määrännäisvelkasitoumukset. 
 
(10) Indeksiin sidottu laina jaetaan kirjanpidossa laina- ja optio-osuuteen. 
  
Osuudet yhteissijoituksista 
 
(11) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt tai eläkera-
hastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä. 
 
Lainasaamiset 
 
(12) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat esim. sijoi-
tuslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelainat, muut vakuutuskirjalai-
nat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja henkilökuntalainat.  
 
(13) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan lainasaamisia, 
joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys.  Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelainasaamiset esitetään tasees-
sa erikseen silloinkin, kun niiden vakuutena on myös vakuutuskirja.  
 
Talletukset
 
(14) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoitus (ml. yli-
yöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei koske, esitetään tase-erässä Rahat ja 
pankkisaamiset, vaikka ne tuottaisivat korkoa. 
 
Muut sijoitukset 
 
(15) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitusten koh-
tiin. 
 
Jälleenvakuutustalletesaamiset 
 
(16) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, jotka on jäl-
leenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi talletettu näiden jälleenvakuutuksenottajien tai kolman-
sien osapuolten haltuun tai jotka nämä jälleenvakuutuksenottajat ovat pidättäneet. 
 
(17) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata niitä velkoja 
vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenottajalle. 
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(18) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan velvoittei-
den vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden antajan omaisuutena, 
merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään annettuina pantteina liitetietojen kohdassa Vakuudet ja vas-
tuusitoumukset (ks. kohta 6.10.20). 
 
 
 

6.3.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
 
(1) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhtiöissä VYL 
10 luvun 22 §:ssä tarkoitettujen sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset 
sekä mahdolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoitukset. Erään merkitään tältä 
osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin liittyvät kertyneet korot sekä saami-
set vakuutusmaksun välittäjiltä. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät 
myös ne sijoitukset, joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden 
kesken. 
 
(2) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön osakkeet, mikäli 
ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin (kts. kohta 6.7 alakohta 18). VYL 8 luvun 13 §:ssä  määritel-
lyt tiedot annetaan myös näistä osakkeista.  
 

6.3.4 Saamiset 
 
Saamiset ensivakuutustoiminnasta  
 
(1) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinkovakuutuksen 
ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka 
ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä veloitettu 
vai ei. Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopi-
muksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutus-
turva on tilinpäätöshetkellä voimassa. 
 
(2) Saaminen TyEL 186 §:n mukaisesta pakkovakuuttamisesta ja pakkovakuuttamisen yhteydessä peritty 
korotus sekä TyEL 163 §:n mukainen myöhässä otetun TyEL:n mukaisen vakuutuksen johdosta peritty 
vakuutusmaksun korotus merkitään saamiseksi ensivakuutuksenottajilta. 
 
(3) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittäjiltä ja vakuu-
tusasiamiehiltä. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä (ks. kohta 
6.3.3 alakohta 1). 
 
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 
 
(4) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenvakuutuksenot-
tajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä. Myös kertyneet jälleenvakuutus-
maksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä. 
 
Muut saamiset 
 
(5) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat esim. vahvistettuun verotukseen, saa-
misen summan ja velallisen osoittavaan dokumenttiin esim. kauppakirjaan. Muihin saamisiin merkitään 
esim. saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteistoimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja 
luottovahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta. Muihin 
saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset.  
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(6) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkovakuutuslajien 
jakojärjestelmästä. 
 
Maksamattomat osakkeet ja osuudet 
 
(7) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merkitystä osakepää-
omasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta. 
 
 
 
Laskennalliset verosaamiset 
 
(8) Vakuutusyhtiö ja vakuutusyhdistys esittää laskennalliset verosaamiset (ja -velat) joko taseessa tai liite-
tiedoissa, mikäli nämä ovat olennaisia (ks. kohta 6.10.19).  
 

6.3.5 Muu omaisuus 
 
Aineelliset hyödykkeet 
 
(1) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ym. koneet, laitteet ja kalusteet. Tavaravarastoihin 
merkitään mm. mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun 
otettu vahingoittunut omaisuus, mikäli sitä ei ole vähennetty korvausvastuusta. 
 
Rahat ja pankkisaamiset 
 
(2) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nostoa ei koske ai-
karajoitus (ks. myös kohta 6.3.2 alakohta 14). 
 
Muu omaisuus 
 
(3) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus. 
 

6.3.6 Siirtosaamiset 
 
Korot ja vuokrat 
 
(1) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei vielä ole makset-
tu. Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankkisaamisten 
kertyneet korot (ks. kohta 6.3.3). 
 
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 
 
(2) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muutos tulos-
laskelmassa liikemenojen oikaisueränä. Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että 
se pystytään kuolettamaan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käy-
tettävissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi vaikutusaikanaan. Ks. myös 
kohta 6.10.9. 
 
Muut siirtosaamiset 
 
(3) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset erät (tulo-
jäämät ja menoennakot). 
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(4) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaaliturvaa. Esim. 
tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syn-
tyvä verosaaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtosaamisena taseeseen. 
 
(5) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolta ja Liikennevakuutuskeskukselta. 
 
(6) Muihin siirtosaamisiin merkitään mm. työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen saaminen vastuunjaos-
ta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja  palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläke-
osien kustannusten jaosta sisältyvät taseen vastuunjaon saamiserään.   
 
(7) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajal-
ta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan. 
 
 
Vastattavaa 

6.3.7 Oma pääoma 
 
Käyvän arvon rahasto 
 
(1) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset STMsijA:n 8 §:n mukaisesti. Ks. myös 
kohdat 6.5.2 ja 6.10.15. 
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
 
(2) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siir-
tää taseen Edellisten tilikausien voitto (tappio) sisältävään tase-erään rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sel-
lainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta ko. rakennuksista tehtyjä suunnitelman 
mukaisia poistoja, jotka on merkitty tuloslaskelmassa kuluksi. 
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 
(3) Poistoeroa käsitellään tarkemmin kohdissa 6.4 ja 6.5.1 ja vapaaehtoisia varauksia kohdassa 6.2.9. 
 

6.3.8 Pääomalainat 
 
(1) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakyhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut lainat. 
 

6.3.9 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 
Vakuutusmaksuvastuu 
 
(1) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä taseen 
siirtosaamisiin (ks. kohdat 6.3.6. ja 6.10.9), taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvas-
tuusta (ns. zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata kuluksi vaikutusaikanaan. 
 
Korvausvastuu 
 
(2) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuu-
tuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voi-
daan vähentää myös korvausvastuusta (ks. myös kohta 6.2.2). 
 
Jälleenvakuuttajien osuus 
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(3) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai vakuutusmate-
maattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jälleenvakuutusjärjestelyjen nojal-
la vähennetään vakuutusteknisen vastuuvelan bruttomääristä.  Ks. myös kohdat 6.2.1, 6.2.2 ja 6.4. 
 

6.3.10 Pakolliset varaukset 
 
(1) Pakollisina varauksina käsitellään KPL 5 luvun 14 §:n 3 momentissa tarkoitettuja vastaisia menoja ja 
menetyksiä. 
 
 

6.3.11 Jälleenvakuutustalletevelat 
 
(1) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut vakuutusyri-
tykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten nojalla. Näihin velkoihin ei 
saa yhdistää muita velkoja kyseisille muille yrityksille. 
 
(2) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omistukseen, mer-
kitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenvakuutustalletevelkoihin. 
 

6.3.12 Velat 
 
Velat ensivakuutustoiminnasta 
 
(1) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen maksettuihin vakuu-
tusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja vastaaviin liittyvät velat va-
kuutuksenottajille, vakuutusedustajille tai ensivakuutusta hoitaville yhtiöille. Vakuutusmaksupalautuksista 
johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutusmaksusaamisista. 
 
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 
 
(2) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuutuksenottajien 
sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat. Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella 
kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä. 
 
Muut velat 
 
(3) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun tai muuhun 
velan määrän ja velkojan osoittavaan dokumenttiin. Muihin velkoihin kirjataan esim. ostovelat, lyhytaikai-
set tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoimintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet se-
kä vahinkovakuutusyhtiöiden perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus-
maksut. Muihin velkoihin kirjataan myös mm. arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palosuojelumaksu ym. 
julkisista maksuista aiheutuva velka, maksettujen palkkojen ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja 
muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettävät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä vahvistettuun verotuk-
seen tai ennakkoverolippuun perustuva maksamaton tulovero. 
 
(4) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jako-
järjestelmälle. 
 
Laskennallinen verovelka 
 
(5) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia; ks. kohdat 
6.2.10 ja 6.10.19. 
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(6) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään ar-
voon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon  kirjanpitoarvon ja verotuk-
sellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –saamisen muutos (ks. määräyksen 
kohta 6.5.2). Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai –saaminen saadaan merkitä 
taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 

6.3.13 Siirtovelat 
 
(1) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan laskennalliset erät 
(menojäämät ja tuloennakot). 
 
(2) Tase-erään merkitään esimerkiksi tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liitty-
vine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilösivukulut 
mm. TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusvelka siltä osin, kuin niitä ei tilitetä tilikaudel-
ta maksettuja palkkoja koskevien ennakonpidätysten yhteydessä, maksamattomat palkkiot sekä ensi- että 
jälleenvakuutuksen osalta, maksamattomat vakuutusmaksut, vuokrat ja korot. Myös tuloverojen kirjaami-
sesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka sisällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuu-
tusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.  
 
(3) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka vastuunjakoon. Velat Työttömyysvakuutusra-
haston (TVR) ja  palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät 
taseen vastuunjaon velkaerään.   
 
(4) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajal-
ta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen. 
 

6.4 Liikemenot ja poistot 

6.4.1 Liikemenojen laskennalle asetettavat vaatimukset 
 
(1) Kirjanpitovelvollisen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten tuloslas-
kenta- ja erilläänpitotehtävien ohella on mahdollista kirjanpidon erien kohdistaminen: 
 

1. Aiheuttamisperiaatetta noudattaen tai  
2. Erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen  

 
toisaalta yhteisiä palveluja käyttäville kirjanpitovelvollisille ja toisaalta yhden yhtiön eri toiminnoille ja 
vakuutusluokkaryhmille. Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja pois-
tot. Lisäksi on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja menolaji-
kohtaiset tiedot. 
 
(2) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpidossa, kus-
tannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tietoja sisällytetään tilin-
päätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja kustannuslaskenta on 
myös voitava täsmäyttää liikekirjanpitoon. Täsmäytyslaskelmat tulee dokumentoida ja varustaa niiden laa-
tijan allekirjoituksella. 
 
(3) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla henkilöstöllä 
hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina. 
 
(4) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. Jos liiketi-
la on vuokrattu toiselta yhtiöltä kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuokranantaja kirjaa vastaavasti 
vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoihin kiinteistösijoitusten tuottoina. 
 

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

33

 
 
 
6.4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta 
 
(1) Liikemenot voidaan kohdistaa kirjanpitovelvollisille joko menonsiirtona  tai suoritemyyntinä. 
 
(2) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosittain etukä-
teen ja niiden perusteet tulee aina dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanottajalle aiheutuvien kus-
tannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista palveluista vapailla markkinoilla perittävillä korvauksilla. 
 
(3) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannushintainen pal-
velujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset menonsiirtoerät, jotka liittyvät 
vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkiksi saadut hyvitykset poolien hoitokuluista, rinnakkaisvakuutusten 
palkkiot ja työttömyysvakuutuksen hoitopalkkiot. Menonvähennyserä on myös kansaneläkelaitokselta saa-
tu korvaus työterveyshuollosta. Menonsiirto kirjataan palvelun myyjän menojen vähennykseksi ja palvelun 
ostajan menojen lisäykseksi. 
 
(4) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palvelujen tuotta-
jan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa menojen lisäykseksi. 
 

6.4.3 Suunnitelman mukaiset poistot 
 
(1) Koneiden ja kaluston, aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelmapois-
tot sisällytetään tuloslaskelman eriin toimintokohtaisesti. Liikearvon ja konserniliikearvon poisto sekä kon-
ser-nireservin vähennys sisällytetään kuluihin toimintokohtaisesti tai esitetään tuloslaskelman muissa ku-
luis-sa/tuotoissa. 
 
(2) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon. 
 
(3) Suunnitelmapoistojen laskennassa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n suunnitelman mukaisista pois-
toista antamaa yleisohjetta (16.10.2007). Koneiden ja kaluston, aineettomien oikeuksien, pitkävaikutteisten 
menojen ja liikearvon osalta voidaan soveltaa myös em. yleisohjeen pieniä kirjanpitovelvollisia koskevaa 
kohtaa. Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään kohdassa 6.5.1 alakohdat 
11-15. 
 
Tuotoista vähennetyt kokonaispoistot ja poistoero 
 
(4) Tilinpäätöksessä saadaan verotus- ym. erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä ai-
noastaan mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. 
 
(5) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonaispoistojen ja 
suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen vastaavissa esitetään suunni-
telmapoistoin vähennetty hankintameno. Kertynyt poistoero esitetään taseen vastattavaa puolella tilinpää-
tössiirtojen kertymässä. 
 
Toimintokohtaiset liikemenot ja poistot 
 
(6) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. 
 
(7) Toimintokohtaisiin kuluihin sisällytetään olennaisuuden periaatetta noudattaen toimintojen välittömät 
ja välilliset kulut: 
 

• palkat, palkkiot, henkilösivukulut ja muut kulut 
• koneiden ja kaluston, aineettomien oikeuksien ja pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukai-

set poistot ja myyntivoitot/tappiot 
• valinnaisesti myös liikearvon/konserniliikearvon suunnitelman mukaiset poistot ja konsernireser-

vin vähennys, ellei niitä ole esitetty muissa kuluissa/tuotoissa. 
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(8) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon kirjatta-
vat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin. 
 
(9) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain kohdissa 6.10.2 - 
6.10.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin kohdassa 6.10.7 esitetyllä tavalla. 
 
Oman liiketoiminnan käytössä olevat tilat 
 
(10) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaavasti oman ja 
vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön mukaiset kulut: sähkö, siivous, 
vartiointi jne.) merkitään aina tuloslaskelman toimintokohtaisiin liikemenoihin. Suoraan omistettua ja yh-
tiömuotoista kiinteistöä kohdellaan samalla tavalla. Kiinteistöjen omia ylläpitokuluja ei sisällytetä näihin 
kuluihin.  
 

6.4.4 Liikemenojen ja poistojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin 
 
(1) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna 
käyttäen tuloslaskelman eriin alla lueteltujen toimintojen mukaisesti: 
 
1. Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut 
 

• Vahingon, eläkehakemuksen ym. vakuutustapahtuman rekisteröinti ja käsittely 
• Korvausten/vahingon/eläkkeen selvittäminen 
• Regressien ja panttien hoitaminen ja realisointi 
• Korvaus-/eläkepäätöksen laatiminen 
• Korvauksiin liittyvien oikeustoimien hoitaminen 
• Korvausten/eläkkeen maksaminen 
• Kuntoutustoiminnan hoitaminen 
 
Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin hal-
lintaosalla katettuja työkyvyn ylläpitoon tähtäävän toiminnon hoitokuluja seurataan erillään 
muista korvaustoimen hoitokuluista (ks. kohta 6.2.2 ja 6.10.4). 
 
Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton TVL 58 
§:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulauta-
kunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunnan kuluista. Myös tulevan jälleenvakuutuksen 
korvaustoiminnan kulut esitetään tässä erässä. 

 
2. Liikekuluihin - vakuutusten hankintamenoihin - vakuutusten hankinnasta aiheutuvat kulut 
 

• Vakuutuksista neuvotteleminen 
• Tarjousten tekeminen 
• Vakuutushakemuksen käsittely 
• Vakuutuksen myöntäminen 
• Vakuutussopimuksen solmiminen 
• Vakuutusasiakirjan laatiminen 
• Uuden vakuutuksen liittäminen vakuutuskantaan 
• Vakuutusten mainostaminen 
• Vakuutusten myyminen suoramyynnillä 
• Myyntiverkoston ylläpitäminen 
 
Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot sekä 
tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet. 

 
 3. Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut 
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• Vakuutuskannan hoitaminen 
• Tulevan ja menevän jälleenvakuutuksen kannan hoitaminen 
• Vakuutusmaksun veloittaminen ja periminen 
• Hyvitysten ja alennusten käsittely 
• Tilastojen laadinta 
• Maksu- ja vastuuvelkaperusteiden laatiminen 
• Tuotesuunnittelu 
• Vahingontorjunta (ennalta ehkäisevä) 

 
4.  Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut 
 

• Yrityskuvan ylläpitäminen 
• Tiedotustoiminta 
• Konttori-, henkilöstö- ja koulutuspalvelut ym. sisäiset palvelut 
• Sisäinen laskentatoimi 
• Kirjanpito ja tilinpäätös 
• Tilintarkastus 
• Sisäinen tarkastus 
• Ylin johto ja hallintoelimet 
• Omistaja- ja sijoittajasuhteiden hoitaminen 
• Lakisääteiset maksut 
 
 
Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään: 
   1) ETK:n kustannusosuus = työeläkeyhtiön osuus ETK:n yhteisesti katettavista 
  kustannuksista (ennakot ja lopullinen tarkistuserä),  
  2) Oikeushallintomaksu = Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tun   lain  16 §:ssä tarkoitettu oikeushallintomaksu,  
  3) VVV:n  valvontamaksu ja  
  4) Muut erät.  Esim. Garantian osakkeiden myynnistä saadut tuotot  merkitään la
  kisääteisissä maksuissa muihin eriin. 
 
Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta esim. rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka 
ETK erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan ao. toiminnolle. Ko. kulu-
ja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään. Eläke-Kansan konkurssipesältä tai ETK:n luotto-
vakuutustoiminnan lopettamisesta saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne 
ovat mukana vastuunjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. 

 
5. Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat ku-
lut 
 

• Sijoitussuunnitelmien tekeminen 
• Sijoituspäätösten tekeminen 
• Luoton myöntäminen 
• Lainakannan hoitaminen 
• Kiinteistöjen hoitaminen 
• Arvopaperien hoitaminen 
• Valuuttaposition hoitaminen 
• Sijoitussaamisten periminen 
• Panttien hoitaminen 
• Sijoitusten realisointien hoitaminen 
• Sijoitustoimintaan liittyvä sisäinen laskentatoimi 
• Rahoituksen ja maksuvalmiuden hoitaminen 
• Ulkopuolisille maksetut varainhoitopalkkiot 

 
6. Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut 
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• Muihin tuottoihin kirjatusta suoritteiden myynnistä aiheutuvat kulut 
 
7.  Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vähennyserä-
nä. 
 
 
(2) Edellä lueteltuihin eriin (1-7) kohdistetaan käyttöä kuvaavien mittareiden avulla lisäksi: 
 

- Alueorganisaation palvelut 
- Atk-palvelut 
- Atk-järjestelmien tuotantokäyttö 
- Atk-järjestelmien kehittäminen 

 

6.5 Sijoitusten ja saamisten arvostaminen ja käsittely kirjanpidossa sekä suojaami-
nen 
 
Sijoitusten arvostaminen 

6.5.1 Hankintamenoon perustuva arvostaminen 
 
(1) Sijoitukset arvostetaan hankintahetkellä alkuperäiseen hankintamenoon. Rakennusten hankintameno 
kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Jos sijoituksen käypä arvo laskee alle 
alkuperäisen hankintamenon tai jäljellä olevan hankintamenon, hankintamenoa on pienennettävä ar-
vonalentumisella, ellei toisin ole määrätty (ks. poikkeus VYL 8 luku 16 §:n 1-2 momentti, VakyhdL 10 lu-
ku 5c §:n 1-2 momentti). Kirjattu arvonalentuminen on palautettava hankintamenoon käyvän arvon nousua 
vastaavalta osuudelta. Arvonalentumisen palautus saa olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen 
suuruinen. Arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset merkitään tuloslaskelmaan. 
 
(2) Indeksiin sidottu laina jaetaan kirjanpidossa laina- ja optio-osuuteen. (Koskee 1.1.2005 tai sen jälkeen 
nostettuja indeksiin sidottuja lainoja).  
 
(3) Joukkovelkakirjalainan tai muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen hankintameno ja ar-
vonalennus ks.  VYL 8 luvun 16 §:n 2 momentti. 
 
(4) Sijoitusten (ml. ulkomaan rahan määräinen sijoitus) käypä arvo määritetään kohdan 6.6 mukaisesti. 
 
Hankintameno 
 
Sijoitusten hankintameno 
 
(5) Sijoitusten alkuperäinen hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:n 1-2 momentissa ja, VYL 8  lu-
vun 4 §:n 7 momentissa sekä VakyhdL 10 luvun 5a §:ssä. 
 
(6) Mikäli kiinteitä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiinteiden me-
nojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon  (31.1.2006). 
 
(7) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään op-
tiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun han-
kinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuudesta saatavan pääoma- ja korkovirran mark-
kinako-rolla diskontattu nykyarvo. 
 
(8) Ulkomaanrahan määräisen sijoituksen hankintameno muutetaan euromääräiseksi saamisten osalta KPL 
5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen ja muiden sijoitusten osalta han-
kin-ta-ajankohdan vastaavaa kurssia käyttäen. 
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(9) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, kertyneiden 
poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 
 
(10) Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää kohdassa 6.2.4 alakohta 7 tarkoitet-
tujen jaksotusten vastaerän. 
 
Rakennusten hankintameno 
 
(11) Rakennusten hankintameno mukaan lukien rakennusten ainesosat, irtaimisto ja pitkävaikutteiset me-
not poistetaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan. 
 
(12) Suunnitelmapoistojen laskennassa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n suunnitelman mukaisista pois-
toista antamaa yleisohjetta (16.10.2007). 
 
(13) Suunnitelmapoistoilla alennetaan tulosvaikutteisesti rakennusten hankintamenoa ja ne merkitään tu-
loslaskelmassa sijoitustoiminnan kuluihin (ks. kohta 6.4.3 alakohta 10/oman liiketoiminnan käytössä oleva 
kiinteistö). Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen erotusta käsitellään poistoerona kohdan 6.4.3 ta-
voin. 
 
(14) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen (ks. käyttöomai-
suutta koskeva poikkeus VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentti) siltä osin, kun rakennuksen suunnitelman mu-
kaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suu-
ruiseksi. Rakennusten arvonalentuminen merkitään sijoitustoiminnan kuluihin kohtaan Arvonalentumiset. 
Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman muuttamisesta. Täl-
löin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Tällainen muutos esitetään 
kohdassa Rakennusten suunnitelmapoistot. 
 
(15) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen 
palautus. Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvonalentumista. Palautus merkitään 
sijoitustoiminnan tuottoihin kohtaan Arvonalentumisten palautukset. Suunnitelman mukaisia poistoja ei 
palauteta. 
 
Arvonkorotus 
 
(16) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Erityisesti tämä koskee tytär- ja 
osakkuusyritysten osakkeita. Tytär- ja osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti 
hankintamenon tai arvonalentumisella alennetun hankintamenon määräisinä. Tytär- ja osakkuusyrityksien 
osalta arvonkorotuksia saa tehdä vain asunto- ja kiinteistöyhteisön osakkeisiin/osuuksiin tai sellaisen tytär- 
ja osakkuusyrityksen osakkeisiin/osuuksiin, joka toimii itsenäisesti suhteessa emoyritykseen ja jolla ei ole 
varsinaisia synergiaetuja emoyrityksen kanssa. Emoyrityksen omien tulonodotusten paraneminen ei saa 
vaikuttaa tytär- ja osakkuusyritysosakkeiden/ -osuuksien arvonkorotusten edellytysten arviointiin. 
 
(17) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suunnitelman 
mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään poisto, mikäli arvonkorotus 
on tehty 31.12.2004 jälkeen). Ks. myös kohdat 6.3.7 alakohta 2 ja 6.10.15 alakohta 6. 
 
(18) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen palautettava 
ennen arvonkorotuksen tekemistä kohdan 6.5.1 alakohdan 1 mukaisesti. Rakennusten suunnitelman mu-
kaisia poistoja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus kirja-
taan arvonkorotuksena. 
 
(19) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskelmaan ja ra-
hastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle koro-
tetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan ar-
vonalentumisena. Jos käypä arvo laskee alle poistamattoman hankintamenon, sovelletaan tähän osuuteen 
kohdan 6.5.1 alakohdan 1 arvonalentumista koskevia määräyksiä. 
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(20) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tuloutettujen 
arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhteydessä taseesta. 
 
(21) Arvonkorotusrahastoa saadaan VakyhdL 11 luvun 3a §:n mukaan käyttää vakuutusyhdistyksen pohja-
rahaston kartuttamiseen ja tällöinkin vain, jos rahasto on muodostunut käyttöomaisuudeksi katsottavien si-
joitusten arvonkorotuksista. Ratkaisevana pidetään hyödykkeen käyttötarkoitusta pohjarahaston kartutus-
hetkellä. 
 
(22) Ks. 6.5.1 alakohdat 25-28 sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja kohta 6.10.19 arvonkorotuksesta 
johtuvat laskennalliset verovelat. 
 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
 
(23) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
Käyvän arvon muutos merkitään arvonmuutoksena tuloslaskelmaan. 
 
(24) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimääräisesti tu-
loslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).  Tilikaudella myytyjen sijoitusten ar-
vostuseron muutos merkitään myyntivoittoon/-tappioon. 
 
Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 
 
(25) Hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toi-
seen kirjanpitoarvon määräisenä.  
 
(26) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, 
tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin 
kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. 
 
(27) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin 
kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitellään myös sulautumisen yh-
teydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä sellaiset ennen vuotta 1978 tehdyt arvonkorotukset, 
joiden vastaerä on vapaassa omassa pääomassa, esim. arvonkorotukset, joilla on katettu vastuuvelan kas-
vua. 
 
(28) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin 
kohdistua arvonkorotusrahastoa. Sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusra-
hastoon myös ennen vuotta 1978 voimassa olleiden säännösten perusteella. 
 
Kirjanpito 
 
(29) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankin-
tameno, kertyneet arvonalentumiset, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saami-
siksi sekä sijoitus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta. 
 

6.5.2 Rahoitusvälineen,sijoituskiinteistön ja biologisen hyödykkeen arvostaminen 
kirjanpidossa käypään arvoon VYL 8 luvun 17 §:n mukaisesti   
 
(1) Mikäli vakuutusyritys valitsee VYL 8 luvun 17 §:n 1 momentin mukaisesti rahoitusvälineiden ja/tai 17 
§:n 2 momentin mukaisesti sijoituskiinteistöjen ja/tai biologisen hyödykkeen arvostamisen kirjanpidossa 
käypään arvoon, rahoitusvälineiden,  sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden kirjanpidollisessa 
kä-sittelyssä noudatetaan VYL:n lisäksi tätä määräystä ja STMsijA ”Rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistö-
jen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätök-
seen”. 
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(2) Mikäli vakuutusyritys valitsee sijoitusten arvostamisen taseessa käypään arvoon, taseeseen merkityt ar-
vonkorotusrahastot puretaan. 
 

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

 
Laskennallinen verovelka-/saaminen 
 
(3) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt ja/tai biologiset hyödykkeet arvos-
tetaan taseessa käypään arvoon merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon  
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verovelan tai –
saamisen muutos. Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai –saaminen saadaan 
merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 
 
 
 
 
Kirjanpito 
 
(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä kirjanpitonsa siten, että se pystyy seuraamaan sijoitusten käypien 
arvojen muutoksia sijoituskohteittain (erillisarvostus).  Kirjanpidosta on pystyttävä  selvittämään mm. tili-
kauden tulokseen ja voittovaroihin kirjattujen realisoitumattomien arvonnousujen määrä.  
 

6.5.2.1 Rahoitusvälineen arvostaminen kirjanpidossa käypään arvoon VYL 8 luvun 17 
§:n 1 momentin mukaisesti 
 
Määritelmiä 
 
(1) Rahoitusväline on rahoitusvara tai –velka. Rahoitusvarat, jotka vakuutusyritys voi arvostaa käypään 
arvoon VYL 8 luvun 17 §:n 1 momentin mukaisesti, muodostuvat tase-erästä sijoitukset (pl. sijoituskiin-
teistöt sekä omassa käytössä olevat kiinteistöt ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet ja osuudet). Rahoi-
tus-velat, jotka vakuutusyritys voi arvostaa käypään arvoon, muodostuvat veloista, jotka ovat osa vakuu-
tusyrityksen kaupankäyntisalkkua tai rahoitusjohdannaisia. 
 
(2) Oman pääoman ehtoinen sijoitus on mikä tahansa rahoitusvara, joka osoittaa oikeutta yhtiön varoihin 
sen kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen. 
 
(3) Transaktiomenot ovat rahoitusvaroihin ja –velkoihin kuuluvan erän hankkimisesta ja luovuttamisesta 
välittömästi johtuvat lisämenot. 
 
(4) Sijoitusten ryhmät rahoitusvarojen arvostamista varten: 
 

• Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
• Eräpäivään asti pidettävät  
• Lainat ja muut saamiset 
• Myytävissä olevat 

 
(5) Efektiivisen koron (sisäisen koron) menetelmä on menetelmä, jota käytetään rahoitusvaroihin ja velkoi-
hin kuuluvan erän jaksotetun hankintamenon laskemiseen ja korkotuoton ja –kulun kohdistamiseen asian-
omaiselle ajanjaksolle. Efektiivinen korko on se korkokanta, jota käyttäen rahoitusvälineen odotettavissa 
olevana juoksuaikana tai - mikäli tämä on perusteltavissa – lyhyemmän ajan jakson kuluessa saatavaksi tai 
suoritettavaksi arvioidut vastaiset maksut tulevat diskontatuiksi täsmälleen kyseisen rahoitusvaroihin tai –
velkoihin kuuluvan erän nettokirjanpitoarvon suuruisiksi. Efektiivistä korkokantaa laskiessaan yhteisön on 
arvioitava rahavirrat ottamalla huomioon rahoitusvälineen kaikki sopimusehdot (esimerkiksi mahdollisuus 
suorittaa maksu ennen eräpäivää tai lunastaa rahoitusväline ja muut vastaavat optiot), mutta se ei saa ottaa 
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huomioon vastaisia luottatappioita. Laskelmaan on sisällytettävä kaikki sellaiset sopimusosapuolten välillä 
suoritettavat tai saatavat palkkiot ja korkopisteet, jotka ovat kiinteä osa efektiivistä korkoa, transaktiome-
not sekä kaikki muut yli- ja alikurssit. 
 
(6) Niissä harvoissa tapauksissa, joissa rahoitusvälineen rahavirtoja tai odotettavissa olevaa juoksuaikaa ei 
ole mahdollista arvioida luotettavasti, yhteisön on kuitenkin käytettävä sopimukseen perustuvia rahavirtoja 
rahoitusvälineen koko sopimusajalta. 
 
(7) Lineaarinen jaksotusmenetelmä on menetelmä, jossa joukkovelkakirjalainan tai muun vastaavan raha- 
ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan tasaisesti korkotuotoksi tai 
niiden vähennykseksi joukkovelkakirjalainan tai muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen juok-
su-aikana. Katso kohta 6.2.4 alakohta 7. 
 
(8) Kytketty johdannaisinstrumentti erotetaan pääinstrumentista ja käsitellään kirjanpidossa kuten itsenäi-
nen johdannainen, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 
 

- Sen taloudelliset ominaispiirteet ja riskit eivät liity läheisesti vastaaviin pääinstrumentin 
ominaisuuksiin; 

- Samanlaiset ehdot sisältävä erillinen sopimus täyttäisi johdannaisinstrumentin määri-
telmässä esitetyt ehdot; 

- Yhdistelmäinstrumenttia ei arvosteta käypään arvoon eikä käyvän arvonmuutoksia kir-
jata tulosvaikutteisesti. 

 
(9) Kun kytketty johdannainen on erotettu pääinstrumentista, luokitellaan pääinstrumentti, joka on rahoi-
tusväline, asianomaiseen  rahoitusvälineen ryhmään. 
 
(10) Mikäli kytketty johdannainen tulisi erottaa pääinstrumentista, mutta johdannaisen käypä arvo ei ole 
määritettävissä hankintahetkellä eikä myöhempänä tilinpäätöspäivänä, koko yhdistelmäinstrumenttia (pää-
instru-mentti + johdannainen) käsitellään kaupankäyntitarkoituksessa pidettävänä rahoitusvälineenä. 
 
Käypä arvo 
 
(11) Sijoitusten käypä arvo ks. kohta 6.6. 
 
(12) Monetaarisia sijoituksia ovat sijoitukset, jotka saadaan tai maksetaan kiinteään määritettävissä ole-
vaan raha-määrään, esim. sijoituslainasaamiset ja muut lainasaamiset. 
 
Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset  
 
(13) Arvostamista varten rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seu-
raavasti: 
 
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 
 
(14) Rahoitusvaroihin kuuluvien sijoitusten luokittelu kirjanpidossa arvostamista varten eri ryhmiin (ryh-
mät 1-4) tulee tehdä sijoituskohdekohtaisesti hankintahetkellä (paperi-paperilta). Ryhmittely tulee tehdä 
dokumentoidusti. Ryhmittely ei muuta näiden sijoitusten sen hetkistä esittämistapaa taseessa. Sijoitusten 
tase-erä esim. ”Osakkeet ja osuudet” saattaa siten sisältää eri ryhmiin kuuluvia sijoituksia (esim. osakkeita 
saattaa olla kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien ryhmässä ja myytävissä olevien ryhmässä). 
 
(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulee kertoa, miten sijoitukset on tilinpäätöksessä arvostamista 
varten luokiteltu eri ryhmiin: 
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 1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
 
 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävillä sijoituksilla tarkoitetaan sijoituksia, joita ostetaan ja myy-

dään tarkoituksena hyötyä markkinoiden, indeksien tai hintojen vaihteluista tai lyhytaikaisista muu-
toksista. Sijoitus luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi, jos se on osa vastaavanlais-
ten sijoitusten muodostamaa salkkua, jolla on toistuvasti käyty kauppaa lyhytaikaisen voiton tavoit-
tele-miseksi. Johdannaiset luokitellaan aina ”kaupankäyntitarkoituksessa” kuuluvien sijoitusten ryh-
mään, ellei niihin sovelleta suojauslaskentaa. Sijoitukselle, joka luokitellaan ryhmään ”Kaupan-
käyntitarkoituksessa 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 sisältyvät ne rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset, joihin liit-
 tyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät tiettyyn aikaan ja jotka 
yri- tys vakaasti aikoo pitää ja pystyy pitämään eräpäivään asti lukuun ottamatta: 1. niitä, jotka vakuu-
 tusyritys 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”. 
 
 Vakuutusyhtiö ei saa luokitella ”eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään mitään sijoitusta, jos se on ti-

likaudella tai kahtena edellisenä tilikautena myynyt tai luokitellut uudelleen olennaisen osan tähän 
ryhmään kuuluneista sijoituksista ennen niiden eräpäivää tai yhtiön kyky pitää sijoituksia eräpäi-
vään asti on muuttunut. Olennaisuutta tarkastellaan suhteessa koko ”eräpäivään asti pidettävät” - 
ryhmään. Kielto on voimassa kaksi vuotta tilikauden päättymisestä. 

 
 3. Lainat ja muut saamiset 
 
 ”Lainat ja muut saamiset” - ryhmään sisältyvät ne sijoitukset, jotka vakuutusyhtiö on saanut lainaa-
 malla rahaa ja joiden maksusuoritukset ovat kiinteitä tai määritettävissä. Lainat ja muut saamiset -
 ryhmään sisältyvät ne lainat, saamiset ja velkainstrumentit, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja toi-
 mivilla markkinoilla. Sijoitusta ei saa luokitella uudelleen toiseen ryhmään  ”lainat ja muut saami-
 set” -ryhmästä. 
 
 4. Myytävissä olevat 
 

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

 -ryhmään. 
 
Sijoitusten siirrot ryhmästä toiseen 
 
(16) Sijoituksia ei saa myöhemmin (alkuperäisen kirjaamisen jälkeen) siirtää uudelleen toiseen ryhmään, 
lukuun ottamatta ”eräpäivään asti pidettävät” -ryhmään kuuluvia sijoituksia. 
 
(17) Mikäli ”eräpäivään asti pidettävät” -ryhmästä mm. myydään tai uudelleen luokitellaan toiseen ryh-
mään olennainen osa sijoituksia ennen eräpäivää (saastuminen), kaikki ryhmän sijoitukset  tulee arvostaa 
käypään arvoon ja luokitella uudestaan ”myytävissä olevien” -ryhmään. Näin täytyy menetellä myös, jos 
vakuutusyritys 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 
 

• Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 
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(18) Sijoitusta hankittaessa se merkitään kirjanpitoon siitä maksettuun hankintamenoon Transaktiomenot 
sisällytetään kaikkien sijoitusten alkuperäiseen kirjanpitoarvoon lukuun ottamatta kaupankäyntitarkoituk-
sessa pidettäviä sijoituksia. 
 

• Sijoitusten myöhempi arvostaminen 
 
(19) Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoitukset arvostetaan hankintamenoon, jaksotettuun hankin
 tamenoon tai käypään arvoon. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset arvostetaan jaksotettuun han-
kintamenoon joko efektiivisen koron menetelmällä tai lineaarisella jaksotusmenetelmällä. 
 
(20) Sijoituksen käyvästä arvosta ei vähennetä transaktiomenoja. 
 

• Käypään arvoon arvostaminen  
 
(21) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvaroihin kuuluvien sijoitusten arvostamisen käypään arvoon, 
arvostustapa on valittava sijoitusryhmien (edellä ryhmät 1.-4.) perusteella yli tase-erien.  Tätä arvostusta-
paa sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin rahoitusvaroihin kuuluviin sijoituksiin. 
 
(22) Käypään arvoon arvostettavat sijoitusten ryhmät:  
 

- Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät (1. ryhmä) ja 
- Myytävissä olevat (4. ryhmä) 

 
(23) Valittaessa sijoitusten arvostaminen käypään arvoon, arvostetaan osa sijoituksista kuitenkin jaksotet-
tuun hankintamenoon/hankintamenoon. Sijoitukset, joita ei arvosteta käypään arvoon ovat: 
 
 1. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 
 Eräpäivään asti pidettävien ryhmässä sijoitus arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon joko lineaa-
 rista jaksotusmenetelmää tai efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Mikäli on objektiivista näyt-
töä  sijoituksen arvonalentumisesta, kirjataan arvonalentuminen tulosvaikutteisesti. Jaksotettua hankin-
 tamenoa alennetaan vain muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista johtuvilla arvonalentumisilla. 
 
 2. Lainat ja muut saamiset 
 Ryhmässä ”lainat ja muut saamiset” sijoitukset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Mikäli on 
 objektiivista näyttöä siitä, että sijoituksen arvo on alentunut, kirjataan arvonalentuminen tulosvai-
kut- teisesti. 
 
 3. Sijoitus  ”myytävissä olevien ryhmässä” 
 Mikäli sijoituksen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, saattaa myytävissä olevien ryh-
mäs- sä olla  hankintamenoon arvostettuja sijoituksia. 
 
Noteeraamattomat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 
(24) Sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, joille ei ole saatavissa noteerausta ja joiden ar-
voa ei muutoinkaan voida luotettavasti määritellä sekä johdannaiset, joiden kohde-etuutena ovat tällaiset 
noteeraamattomat 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. 
 
Suojauksen kohde 
 
(25) Sijoitukset, jotka on määritetty suojauskohteiksi suojauslaskennassa, arvostetaan suojauslaskentame-
nettelyä koskevien säännösten mukaisesti (ks. kohta 6.5.3). 
 
Hankintamenoon arvostetun sijoituksen myöhempi arvostaminen käypään arvoon  
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(26) Sijoitus, joka on luokiteltu ”myytävissä olevien” - ryhmään, ja joka on sen käyvän arvon puuttuessa 
kuitenkin merkitty kirjanpitoon hankintamenoon, on arvostettava käypään arvoon heti, kun sen käypä arvo 
on saatavissa markkinoilta tai määritettävissä luotettavasti. Sijoituksen kirjanpitoarvon ja käyvän arvon 
erotus merkitään omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon. 
 
Käyvän arvon rahasto 
 
(27) ”Myytävissä olevien” –ryhmään kuuluvien sijoitusten käyvän arvon muutos merkitään omaan pää-
omaan sisältyvään ”käyvän arvon rahastoon”. Käyvän arvon rahastoon kirjataan  myös ”myytävissä olevi-
en” ryhmään kuuluvan ns. ei-monetaarisen sijoituksen valuuttakurssiero (muiden sijoitusten valuutta-
kurssierot kirjataan aina tulosvaikutteisesti). Velkainstrumentin, joka kuuluu ”myytävissä olevien” –
ryhmään, arvostuksessa korkotason muutoksista johtuva arvostusero merkitään käyvän arvon rahastoon ja 
valuuttakurssieroista johtuva arvostusero merkitään tulokseen. 
 
(28) Kun sijoituksesta luovutaan, sijoituksen käyvän arvon rahastoon kertynyt arvon muutos siirretään tu-
lokseen. 
 
(29) Mikäli ”eräpäivään asti pidettävien” -ryhmästä siirretään sijoitukset ”myytävissä olevien” –ryhmään, 
siirretyt sijoitukset arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon sekä kirjanpitoarvon erotus merkitään käy-
vän arvon rahastoon. 
 
(30) 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 ar-
von rahastosta ja kirjataan tulosvaikutteisesti arvonalentumistilikaudella, vaikka sijoitusta ei ole kirjattu 
pois ta-seesta (ei luovutettu). 
 
Arvonalentuminen ja sen palautus 
 
Arvonalentuminen 
 
(31) Mikäli on objektiivista näyttöä sijoituksen arvonalentumisesta, kirjataan Eräpäivään asti pidettävät, 
Lainat ja muut saamiset sekä Myytävissä olevat –ryhmään kuuluvasta sijoituksesta arvonalentuminen tu-
lok-seen. 
 
(32) Sijoituksesta tehdään arvonalentuminen, mikäli olosuhteet, niiden muutokset tai muu sijoituksen halti-
jan tietoon tulleet tappiot synnyttävät tapahtumat osoittavat (objektiivinen näyttö), että sijoituksen tasearvo 
ei ehkä ole kerrytettävissä (ei vastaa tulonodotusta). Sijoitusten tasearvot arvioidaan vuosittain. Jos arvio 
osoittaa tasearvon olevan liian korkea, määritellään sijoituksen realisoimisesta todennäköisesti saatavissa 
oleva rahamäärä (todennäköinen luovutushinta). Arvonalentuminen vastaa tasearvon ja todennäköisen luo-
vutushinnan eroa. ”Objektiivinen näyttö”  ks.  IAS-39 kohdat 58-62 ja  tämän määräyksen kohta Käyvän 
arvon rahasto. 
 
Arvonalentumisen palautus 
 
(33) Mikäli sijoituksen, jonka arvosta on tehty tulosvaikutteinen arvonalentuminen, arvo myöhemmin nou-
see, palautetaan aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen. Arvonalentumisen palauttaminen ei saa johtaa si-
joituksen kirjaamiseen arvoon, joka on suurempi  kuin hankintameno olisi ollut arvonalentumisen perutta-
misajankohtana, jos arvonalentumista ei olisi kirjattu. 
 
(34) Jaksotettuun hankintamenoon merkittyjen sijoitusten ja ”myytävissä olevien” - ryhmään kuuluvien 
velkainstrumenttien arvonalentumisen palautus kirjataan aina tulosvaikutteisesti. ”Myytävissä olevien” – 
ryhmään kuuluvan oman pääoman ehtoisen sijoituksen tuloslaskelmaan kirjattua arvonalentumista ei saa 
palauttaa tulosvaikutteisesti, vaan palautus merkitään käyvän arvon rahastoon. 
 
(35) Hankintamenoon arvostettujen noteeraamattomien osakkeiden arvonalentumista ei saa myöhemmin 
palauttaa.  

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

44

 
 
 
 
Rahoitusvelat 
 
(36) Arvostamista varten rahoitusvelat luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seuraavasti: 
 
 
Velkojen ryhmät:     Arvostaminen:  Arvonmuutokset 
1. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat    Käypä arvo  Tulos-
laskelma 
2. Johdannaiset      Käypä arvo  Tuloslaskelma 
3. Muut velat      Jaksotettu hankintameno ei relevantti 
 
(37) Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvelkoja ovat mm. ne velat, jotka syntyvät, kun arvopa-
pereita on otettu lainaksi ns. takaisinostosopimuksin (REPO). Lisäksi johdannaissopimuksiin perustuvat 
velat ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä velkoja. 
 
 
 
Arvostaminen 

 
Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 
 
(38) Rahoitusvelan arvo kirjanpitoon merkittäessä on saadun vastikkeen käypä arvo ml. transaktiomenot. 
 
Rahoitusvelan myöhempi arvostaminen 
 
(39) Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen rahoitusvelka arvostetaan käypään arvoon. Rahoitusvelan käyvästä 
arvosta ei vähennetä transaktiomenoja. 

 
Arvostustuloksen merkitseminen 

 
(40) Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävän rahoitusvelan arvostustulos merkitään tulokseen. 
 

6.5.2.2 Sijoituskiinteistöjen arvostaminen kirjanpidossa käypään arvoon VYL 8 luvun 
17 §:n 2 momentin mukaisesti 
 
Määritelmiä 
 
Sijoituskiinteistö 
 
(1) Sijoituskiinteistö on kiinteistö (maa-alue tai rakennus – tai rakennuksen osa tai molemmat), jota vakuu-
tusyritys pitää hallussaan pikemminkin hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvon nousua tai niitä 
molempia kuin käyttääkseen sitä hallinnollisiin tarkoituksiin. Vakuutusyritys omistaa kiinteistöjä sijoitus-
mielessä (sijoituskiinteistöt) tai oman liiketoiminnan tarpeita varten (omassa käy tössä oleva kiinteistö). 
Oman henkilöstön käytössä olevat kiinteistöt luokitellaan omassa käytössä oleviksi kiinteistöksi. 
 
 Asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeet/osuudet 
 
(2) Vakuutusyrityksen omistamia asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita ja osuuksia, joiden tilat eivät ole 
oman liiketoiminnan käytössä, käsitellään tämän määräyksen mukaisesti kuten sijoituskiinteistöjä eli ne 
voidaan arvostaa kirjanpidossa käypään arvoon. 
 
Kiinteistöjen luokittelu 
 
(3) Arvostamista varten kiinteistöt luokitellaan kirjanpidossa eri ryhmiin seuraavasti: 
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Kiinteistöjen ryhmät:                         Arvostaminen: Arvonmuutokset  
1. Sijoituskiinteistöt                         Käypä arvo Tuloslaskelma 
  Kiinteistöt 
  Asunto-osakeyhtiöt ja  
       kiinteistöyhtiöt 
2. Omassa käytössä oleva kiinteistö     (Jaksotettu) hankintameno Tuloslaskelma/arvonalentumiset 
 
Arvostaminen 
 
Omassa käytössä oleva kiinteistö 
 
(4) Vakuutusyrityksen omassa käytössä oleva kiinteistö arvostetaan kirjanpidossa hankintamenoon kohdan 
6.5.1 mukaisesti. 
 
Sijoituskiinteistö 

 
• Kirjanpitoon merkitseminen ja alkuperäinen arvostaminen 

 
(5) Sijoituskiinteistöä hankittaessa se merkitään kirjanpitoon siitä maksettuun hankintamenoon. 
Transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen hankintamenoon. 
 

• Sijoituskiinteistön myöhempi arvostaminen 
 
(6) Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoituskiinteistö arvostetaan käypään arvoon. Transaktiomenoja ei 
vähennetä käyvästä arvosta. Sijoituskiinteistö, joka on sen käyvän arvon puuttuessa (käypää arvoa ei ole 
voitu luotettavasti määritellä) merkitty kirjanpitoon hankintamenoon, on arvostettava käypään arvoon heti, 
kun sijoituskiinteistön käypä arvo on saatavissa. 
 
Sijoituskiinteistön käypä arvo 
 
(7) Mikäli vakuutusyritys valitsee sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon, käypä arvo määrite-
tään kohdan 6.6 mukaisesti. Kun sijoituskiinteistö merkitään taseeseen käypään arvoon VYL 8 luvun 17 
§:n 2 momentin mukaisesti, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan kirjanpitoarvon ja verotuksellisen ar-
von väliaikaisesta erosta johtuva laskennallinen verovelan tai –saamisen muutos erityistä varovaisuutta 
noudattaen. Laskennallinen verovelka tai –saaminen merkitään erilliseksi eräksi taseeseen. 
 
Kiinteistöjen siirrot sijoituskiinteistöjen ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen välillä 
 
(8) Kiinteistöjen siirrot sijoituskiinteistöjen ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen välillä ovat mahdolli-
sia silloin, kun kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu: 
 

• mikäli sijoituskiinteistö arvostetaan kirjanpidossa hankintamenoon, kiinteistön siirto si-
joituskiinteistöstä 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 siirtopäivänä (päivä, jolloin käyttötarkoitus muuttui). 

• jos omassa käytössä oleva kiinteistö siirretään käypään arvoon arvostettavaksi sijoituskiinteistöksi, 
kiinteistön siirtopäivän kirjanpitoarvon ja käyvän arvon ero kirjataan tulokseen. 

 
(9) Mikäli omassa käytössä oleva kiinteistö aiotaan myydä, pysyy kiinteistö ”omassa käytössä olevien kiin-
teistöjen” - ryhmässä myyntipäivään asti. 
 

6.5.2.3 Biologisen hyödykkeen arvostaminen käypään arvoon 
 
(1) Maataloustoiminta on toimintaa, jossa yritys hallitsee biologisten hyödykkeiden biologista muuttumista 
myyntiä varten, maataloustuotteiksi tai muiksi biologisiksi hyödykkeiksi. Metsätalous luetaan osaksi maa-
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ta-loustoimintaa 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).  
 
(2) Biologinen hyödyke arvostetaan alun perin kirjanpitoon merkittäessä sekä jokaisena tilinpäätöspäivänä 
käypään arvoon vähennettynä arvioiduilla myyntiin liittyvillä menoilla. Mikäli biologisen hyödykkeen 
käy-pä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, biologinen hyödyke arvostetaan kertyneillä poistoilla ja ar-
vonalentumisella vähennettyyn hankintamenoon. Biologisen hyödykkeen arvostamisessa syntynyt arvon-
muutos merkitään tulosvaikutteisesti. 
 

6.5.3 Saamisten arvostaminen 
 
(1) Saamiset arvostetaan nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 
 
(2) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, jolloin saadaan 
niiden todennäköinen arvo. Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä 
määrällä, jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomiksi pääasiassa sen johdosta, 
että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, josta ei todennäköisesti saada mak-
susuoritusta, kirjataan luottotappioksi. Ks. VYL 8 luku 14 § ja  VakYhdL 10 luku 5b §. 
 

6.5.4 Suojaaminen ja suojauslaskenta 
 
(1) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää, suojaamisessa ja sen kirjanpidollisessa käsitte-
lyssä noudatetaan tätä määräystä. 
 
Suojaaminen 
 
(2) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa tiettyä sijoitusta, samanlaisten sijoi-
tusten ryhmää tai kassavirtaa tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti. 
Suojaamisen tulee olla tehokas ja suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaami-
sen kriteerit.  
 
Suojauslaskenta 
 
(3)  Suojauslaskenta on laskentaa, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen suojattavan erän ja suojausin-
strumentin tuloslaskelmavaikutukset kirjanpidossa ja siten pienentää tuloksen volatiliteettia. Nettoposi-
tiosuojaukseen ei voida soveltaa suojauslaskentaa. Suojauslaskennassa suojaustoimenpide tulee määrittää 
suojaavaksi koko suojausinstrumentin voimassaoloajalle. Suojauslaskentaa voi soveltaa, mikäli arvostaa si-
joitukset taseessa käypään arvoon. Jos suojaus ei täytä suojauksen kriteereitä, suojauslaskentaa ei saa so-
veltaa ja  
jo aloitettua suojauslaskentaa on lakattava soveltamasta. 
 
Määritelmät 
 
Suojaus 
 
(4) Suojaus tarkoittaa kirjanpidossa yhden tai useamman suojausinstrumentin nimenomaisesti määrittämis-
tä siten, että sen tai niiden arvon/käyvän arvon muutokset kumoavat suojauskohteen arvon muutokset tai 
rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.  
 
Suojauksen   tehokkuus  
 
(5) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, missä määrin suojausinstrumentti kumoaa suojattavasta ris-
kistä johtuvia arvon tai rahavirtojen muutoksia. 
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Suojattava riski 
 
(6) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskeihin. 
Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski tai osakkeen hintariski, joka 
aiheuttaa suojaussuhteessa joko arvon tai rahavirran muutoksia. Yksilöidyn riskin täytyy vaikuttaa tulok-
seen ja siltä on pystyttävä suojautumaan. 
 
(7) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että: 
 

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

 
Suojausinstrumentti 
 
(8) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla ainoastaan johdannainen. Mikäli sijoitukset arvostetaan 
taseessa käypään arvoon, suojausinstrumentti voi olla muu rahoitusvaroihin kuuluva sijoitus kuin johdan-
naisinstrumentti ainoastaan sillon, kun suojaudutaan valuuttariskiltä. 
 
(9) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on kohdistettu kumoa-
maan ostetun option vaikutusta. 
 
(10) Suojausinstrumentti määritellään lähtökohtaisesti kokonaan suojaavaksi. On myös mahdollista määri-
tellä suojausinstrumentti osittain suojaavaksi (suhteellinen osuus). Koko suojaava johdannaisinstrumentti 
on luettava aina osaksi suojaussuhdetta. Poikkeuksena ovat optiot, joiden osalta voidaan jättää niiden aika-
arvo suojaussuhteen ulkopuolelle ja valuuttatermiinit, joiden osalta voidaan jättää korkoelementti suojaus-
suhteen ulkopuolelle. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvonmuutokset 
tulee kirjata suoraan tulosvaikutteisesti. 
 
Suojauskohde 
 
(11) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen arvon tai 
vastaisten rahavirtojen muutosten riskille ja joka on esim. suojauslaskennassa määritetty suojattavaksi. 
Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta sijoituksesta. 
 
(12) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä, edellyttäen, että suo-
jauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoituksia ryhmänä, yksittäisillä si-
joituksilla 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. 
 
Suojaussuhde 
 
(13) Suojaussuhde täyttää  suojauksen kriteerit ja suojauslaskennan edellytykset vain siinä tapauksessa, et-
tä 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 vakuutusyritys arvioi suojausins-

 trumentin kykyä kumota suojattavasta riskistä johtuvat muutokset suojattavan erän arvossa 
 d. kuvauksen siitä, miten ja milloin ko. suojauksen tehokkuutta mitataan 
 e. kuvauksen yrityksen riskienhallinnan tavoitteesta ja ko. suojaukseen ryhtymisen strategiasta,  
  jotka liittyvät tähän suojaukseen. Ks. kohta 15.7.3 alakohta 1. 
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 2. Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat arvon tai rahavirtojen muutokset 
 erittäin tehokkaasti alun perin dokumentoidun, kyseistä suojaussuhdetta koskevan riskienhallintast-
ra- tegian mukaisesti. 
 
 3. Suojauksen tehokkuus on mitattavissa luotettavasti ts. sekä suojauskohteen arvo tai rahavirrat että 
 suojausinstrumentin käypä arvo ovat määritettävissä luotettavasti. 
 
 4. Suojausta on arvioitu jatkuvasti (periodikohtaisesti ja kumulatiivisesti), ja sen on todettu tosiasi-
al- lisesti olleen hyvin tehokas (suojauksen tehokkuus välillä 80-125 %) koko ajan. 
 
Suojaustulosten käsittely kirjanpidossa 
 
Suojaaminen hankintamenopohjaisessa kirjanpidossa 
 
(14) Ks. kohta 6.12.1.1. 
 
 
 
Suojauslaskentamenettely käypään arvoon arvostettaessa 
 
(15) Käyvän arvon suojauksessa suojauslaskenta on laskentaa, jossa on tarkoitus kohdistaa yksi tai useam-
pi suojausinstrumentti siten, että niiden käypä arvo kumoaa kokonaisuudessaan tai osittain tietyn suojaus-
kohteen käyvän arvon muutosten tai rahavirtojen muutosten tulosvaikutukset. 
 
(16) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja jos ei sovelleta suojauslaskentamenettelyä, 
johdannaiset luokitellaan arvostamista varten aina ”kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien” -ryhmään ja 
ar-vostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
 
(17) Suojaavia johdannaissopimuksia käyvän arvon suojauslaskennassa voivat olla johdannaissopimukset, 
jotka on tehty ulkopuolisen vastapuolen kanssa. 
 
(18) ”Eräpäivään asti pidettävät” –ryhmään kuuluva sijoitus ei voi olla suojauksen kohteena, kun suojau-
dutaan korkoriskiltä. 
 

• Mikäli vakuutusyritys arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon kohdan 6.5.2 mukaisesti ja so-
veltaa niihin suojauslaskentaa, suojauslaskennasta saa lisäohjeistusta tässä määräyksessä esitetyin 
rajauksin  IAS-39:stä (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen). 

 
Suojaustilanteet 
 
(19) Käyvän arvon suojaus: suojautuminen taseeseen merkityn omaisuuserän tai omaisuuserän yksilöidyn 
osan käyvän arvon muutoksilta, jotka johtuvat riskistä (riskeistä) ja jotka saattavat vaikuttaa voit-
toon/tappioon. 
 
(20) Rahavirran suojaus: suojautuminen tietystä riskistä johtuvista rahavirtojen vaihteluista, joka liittyy ta-
seeseen merkittyyn omaisuuserään ja joka saattaa vaikuttaa voittoon tai tappioon. 
 
Suojaustulosten käsittely kirjanpidossa 
 
Käyvän arvon suojaus 
 
(21) Jos käyvän arvon suojaus täyttää suojauslaskennan edellytykset,  se käsitellään kirjanpidossa seuraa-
vasti: 
 

Suojausinstrumentti: 
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• Voitto tai tappio suojausinstrumentin arvostamisesta käypään arvoon (kun suojausinstrumentti 
on johdannainen) tai suojausinstrumentin kirjanpitoarvon valuuttakomponentin arvostamisesta 
(kun suojausinstrumentti on muu rahoitusvaroihin kuuluva sijoitus kuin johdannaisinstrument-
ti) kirjataan tulosvaikutteisesti. 

 
Suojauskohde: 

 
• Suojattavasta riskistä johtuva suojauskohteen voitto/tappio, joka aiheutuu siitä riskistä (riskeis-

tä), jolta on suojauduttu, kirjataan suojauskohteen tasearvon oikaisuksi ja tulosvaikutteisesti. 
 

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

• Mikäli tasearvonoikaisu koskee sellaista sijoitusta, johon sovelletaan efektiivisen koron mene-
telmää, oikaisu on jaksotettava tulosvaikutteisesti. Jaksottaminen on aloitettava heti kun oikaisu 
on kirjattu. Oikaisu perustuu jaksotuksen alkamispäivän uudelleen laskettuun efektiiviseen kor-
koon ja se on kirjattava kokonaan tulosvaikutteisesti eräpäivään mennessä. 

 
(22) Jos on suojauduttu vain sijoituksen tietyiltä riskeiltä, ne suojauskohteen käyvän arvon muutokset, jot-
ka eivät liity suojaukseen, merkitään tulokseen/taseeseen siten, kuin ne merkittäisiin siinä sijoitusten ryh-
mässä, johon suojattu sijoitus on luokiteltu (ks. kohta 6.5.2.1 alakohta 13/ryhmät 1-4). 
 
Rahavirran suojaus 
 
(23) Mikäli rahavirran suojaus täyttää suojauslaskennan edellytykset, se käsitellään kirjanpidossa seuraa-
vasti: 
 

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

• Tehoton osuus kirjataan tulosvaikutteisesti. 
 
(24) Suoraan omaan pääomaan merkityt suojausinstrumentin arvostustulokset kirjataan tulosvaikutteisesti 
sillä tilikaudella, jolla suojauskohde (suojattava sijoitus) vaikuttaa tulokseen. 
 
Suojauslaskennan lakkauttaminen 
 
(25) Vakuutusyrityksen tulee lopettaa suojauslaskennan soveltaminen ja tehdä se ei-takautuvasti, mikäli 
yksikin seuraavista ehdoista toteutuu: 
 

• suojaus ei täytä suojauslaskennan edellytyksiä (ehdot ja dokumentointi  ks. kohta 6.5.3 alakohta 
13), 

• yritys päättää lopettaa suojauksen, 
• suojaava rahoitusväline myydään, se erääntyy tai se toteutetaan eikä sitä korvata toisella rahoi-

tusvälineellä. Mikäli korvaaminen toisella rahoitusvälineellä on osa vakuutusyrityksen kirjallista 
suojausstrategiaa, suojauksen voidaan katsoa kuitenkin jatkuvan. Korvaaminen uudella rahoitus-
vä-lineellä tulee uudelleen dokumentoida. 

 
(26) Kun käyvän arvon suojauslaskenta on lopetettu ja suojattu sijoitus on korollinen sijoitus, ko. sijoituk-
sen kirjanpitoarvoon tehty oikaisu jaksotetaan tulosvaikutteisesti sijoituksen jäljellä olevalle juoksuajalle. 
Oikaisu on kirjattava kokonaisuudessaan tulosvaikutteisesti eräpäivään mennessä.  Mikäli suojattu erä on 
ei-korollinen sijoitus, kirjanpitoarvoon tehty oikaisu pysyy osana rahoitusvälineen hankintamenoa, 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. 
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6.6 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen 
 
(1) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). 
 
(2) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurs-
siin. Mikäli sijoitukset on sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, käypä arvo saadaan muuttaa 
euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäätöspäivän kurssi on määritetty KILA:n yleisohjeessa ulkomaan-
rahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 
(13.12.2005). 
 
(3) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan se huomioon sijoituksen käypää arvoa mää-
ritettäessä. 
 
(4) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös sijoitussidonnais-
ten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen. 
 
(5) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetelmän toimi-
vuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perusteltava ja menetelmä doku-
mentoitava. 
 

6.6.1 Kiinteistösijoitukset 
 
Yleisperiaate 
 
(6) Kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään kiinteistökohteittain. Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiin-
teistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpois-
ta vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistö-
osa-keyhtiön osakkeita. Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. 
 
(7) 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 normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella. 
 
 3. Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo  määrite-
 tään STMsijAn asetuksen  6 §:n 4-5 momentin mukaisesti. 
 
  Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon: 
 

• kiinteistön 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 määritykses-
sä  on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on erityisesti 
täl- löin suotavaa. 
 
 Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden em. tavalla määritetystä markkina-
 arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpää-
 töksen mukaan. Ns. hajaosakkeiden velkaosuuden vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden peri-
 aatetta. 
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 Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotettavaan 
ar- vioon.  Arvioijalla tulee olla riittävä asiantuntemus. 
 
 4. Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, suoritetaan asianmukainen käyvän arvon tarkistus. Näin 
 saatua alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu suoritettuun ar-
vioin- tiin. 
 
 5. Jos kiinteistökohteen markkina-arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, käypänä arvona voidaan 
 pitää jäljellä olevaa hankintamenoa. 
 
 6. Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta 
 saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää 
 käypänä arvona. 
 
 7. Jos kiinteistökohde on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on tarkoitus myydä lähiai-
koi- na, markkina-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. 
 

6.6.2 Muut sijoitukset 
 
Yleisperiaate: 
 
(1) Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypä arvo määritetään seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
 
 1. Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. 
 
 2. Kun sijoituskohde noteerataan virallisessa arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpää-
 töspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttues-
 sa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kaupantekopäivä tai 
 milloin noteerausta ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurssia. 
 
 3. Kun muille kuin 2 kohdassa mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tar-
 koittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kau-
 pankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole kaupantekopäivä tai milloin kurssia ei ole, tätä 
 päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurssia. 
 
 4. Kun 2 tai 3 kohdassa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta 
 luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten kaupantekokurssien 
 määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusarvoa. Peruste tälle on selostettava 
 tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 
 
 5. Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo määrite-
 tään STMsijAn asetuksen 6 §:n 2-3 momentin mukaisesti. 
 
 6. Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta 
 saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää 
 käypänä arvona. 
 
 7. Jos edellä 2 - 6 kohdassa mainittu sijoitus on myyty tilinpäätöksen laatimisen aikana tai se on  
 tarkoitus  myydä lähiaikoina, markkina-arvosta vähennetään todelliset tai arvioidut myyntikulut, 
 mikäli ne ovat olennaiset. 
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 8. Mikäli sijoituskohteen käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä, käypänä arvona voidaan 
 pitää jäljellä olevaa hankintamenoa/jaksotettua hankintamenoa.  
 

6.6.3 Erityismääräykset 
 
Tytäryritysten osakkeet ja osuudet
 
(1) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai osuuksille, on ty-
täryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä arvottomina. 
 
Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet
 
(2) Markkina-arvon puuttuessa osakkuusyritysten osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan pitää 
myös pääomaosuusmenetelmän mukaista arvoa tai substanssiarvoa, ellei ole erityistä perustetta muuhun. 
 
Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeet ja osuudet 
 
(3) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää markkina-arvon 
puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin käytetylle arvostusmenetelmäl-
le ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvona käytettävä enintään substanssiarvoa. 
 
 
Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset
 
(4) Käypä arvo määritetään yleisperiaatteen kohdan 6.6.2 alakohdan 5 mukaisesti. Mikäli todennäköistä 
luovutushintaa ei ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa paitsi, jos mahdollinen luotto-
tappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisarvoa on alen-
nettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä lopullisesti todettu. 
 
Indeksiin sidottu laina
 
(5) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle ei ole saatavissa markkina-arvoa tai lainalle ei ole saatu sitovaa osto-
tarjousta tai lunastushintaa, määritetään lainan käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkee-
seenlaskijan tai muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona. 
 
Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet 
 
(6) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahin-
taa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. Vastaavan sopimuksen 
markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden arvonmääritysmalliin. Mi-
käli täl-laisen markkinahinnan laskemiseen käytetään jotakin arvonmääritysmallia, on valitun menetelmän 
käyttö perusteltava ja menetelmä dokumentoitava. Valittua arvonmääritysmallia on kyseisen johdannaisso-
pimuksen 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 paikkansapitä-
viä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, miksi käytetty malli antaa tar-
kemman arvion johdannaisen käyvästä arvosta. 
 

•  Sopimusten käyvissä arvoissa huomioidaan varovaisuuden periaatetta noudattaen niihin liit-
tyvät odotettavissa olevat transaktiokustannukset, mikäli nämä ovat merkittävät. 
 

• Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöi-
hin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon 
varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 
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•  Käypä arvo muutetaan Suomen rahaksi noudattaen, mitä ulkomaanrahan määräisten saamis-
ten ja velkojen muuttamisesta Suomen rahaksi sanotaan näissä määräyksissä. 
 

•  Suojaavien johdannaisten arvostustulos otetaan huomioon kohde-etuuden arvostuksessa. 
Suojauksen kriteerit ks. kohta 6.5.3 alakohta 13 (Suojaussuhde). 

 

6.7 Konsernitilinpäätös 
 
(1) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta konserniti-
linpäätöksen laatimisesta (7.11.2006). 
 
(2) Mitä tässä kohdassa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 1 luvun 8 
§:ssä tarkoitetun vakuutusomitusyhteisön konsernitilinpäätöstä. Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoi-
tuspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen STMtpA:n säännöksiä noudattaen. 
 
(3) Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoituspalveluyritys, 
konsernitilinpäätös voidaan VYL 8 luvun 22 §:n mukaan laatia myös siten kuin RavaL:n 4 luvussa sääde-
tään, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellises-
ta asemasta. 
 
(4) RavaL:n 4 luvussa tarkoitetun ryhmittymän konsernitilinpäätöksessä vakuutustoimialan konsernitilin-
päätös laaditaan siten kuin tässä määräyksessä  määrätään. 
 
Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus 
 
(5) Vakuutusyhtiön on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta riippumatta, ellei VYL 8 luvun 20 
§:n 2 momentti siitä vapauta. Jos konsernitilinpäätökseen ei tule yhdisteltäväksi yhtään tytäryritystä KPL 6 
luvun 3 §:n perusteella, sovelletaan KILA:n lausuntoa 1550/1998. 
 
(6) Vakuutusyhdistyksen on VakyhdL 10 luvun 9b §:n mukaan laadittava konsernitilinpäätös. VVV voi 
yksittäistapauksessa myöntää tästä poikkeuksen. 
 
(7) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin määritelty 
OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä. 
 
(8) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu omistusyhteys-
yritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (esim. eläkeyhtiö) omistus-, ja ääni-
oikeudet ym. oikeudet. 
 
(9) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena ole-
viin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomistuksen perusteella. Mikäli 
yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär- tai osakkuusyritys tai muu omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellai-
sena siltä osin, kuin osakkeita ja osuuksia ei esitetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa si-
joituksissa. 
 
Asunto- ja kiinteistöyhteisöt 
 
(10) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdistellään pää-
sääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL  6 luvun 3 §:n perusteella. 
 
(11) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konsernitilinpäätök-
seen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin em. osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat 
oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta olennaisia, yhdistely on kuitenkin suoritettava tältä osin. 
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(12) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yh-
teisöt eivät ole ns. keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin toimintaa kuin kiinteistön 
omistusta tai hallintaa. 
 
Työeläkevakuutusyhtiön tilinpäätöstietojen yhdisteleminen 
 
(13) VYL 8 luvun 23 §:n mukaan työeläkevakuutusta harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätös-
tietoja ei saa yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. Sama koskee näi-
den työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryrityksiä. 
 
Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin ja osuuksiin sekä tytäryri-
tyksen taseessa tehdyt arvonkorotukset 
 
(14) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, arvonalentu-
miset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. 
 
(15) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin rinnas-
tettavaa omaisuutta, osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumi-
sen palautukset merkitään kuitenkin KPL 6 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisina valmistelevina yhdistely-
toimenpiteinä konsernitaseeseen ao. tytäryrityksen omaisuuden arvonkorotuksiksi, arvonalentumisiksi tai 
ar-vonalentumisen palautuksiksi. Omaisuuden arvo konsernitaseella ei kuitenkaan saa ylittää omaisuuden 
käypää arvoa. Muunlaisia tytäryritysosakkeisiin tehtyjä arvonkorotuksia menettely ei koske. 
 
(16) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää konsernitilinpää-
töstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkorotusta sidotun oman pääoman 
arvonkorotukseksi. 
 
(17) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n konsernitilinpäätös- 
yleisohjetta (7.11.2006). 
 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja osuudet 
 
(18) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei eliminoida kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana eränä. 
 
Osakkuusyritykset 
 
(19) Edellä alakohdissa 14-17 selostettuja periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn. 
 
Muita erityisiä määräyksiä 
 
Vakuutusliike 
 
(20) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oikean ja riittä-
vän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoitusmäärää lukuun ottamatta, 
sen sijaan on eliminoitava. 
 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 
 
(21) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä eläkevakuutus-
toimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään konsernitilinpäätöksessä 
muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutukseen liittyvä osa voidaan siirtää omana eränä 
tästä laskelmasta henkivakuutuksen vakuutustekniseen laskelmaan. Vastaavasti voidaan menetellä lakisää-
teiseen eläkevakuutukseen liittyvän osan kanssa. 
 
Satunnaiset tuotot ja kulut/osakkuusyritykset 
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(22) Jos merkittävä osuus osakkuusyrityksen tuloksesta muodostuu satunnaisista eristä, esitetään tämä 
osuus konsernituloslaskelmassa satunnaisissa tuotoissa ja kuluissa. Muu osuus esitetään yhdellä rivillä 
erässä Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) tai vastaavassa erässä Sijoitustoiminnan tuotoissa ja 
kuluissa. 
 
Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys 
 
(23) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslas-
kelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa /kuluissa. 
 
Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot 
 
(24) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset 
tuotteet, valmiit tuotteet sekä  tavarat ja muu vaihto-omaisuus. 
 

6.8 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jälleenvakuu-
tussopimuksiin liittyvät siirrot 
 
Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luvun, TVYL 29 §:n, VakYhdL 14a luvun sekä UVYL 66 §:n mu-
kaan 
 
(1) Vakuutusyhtiö voi VYL 21 luvun ja työeläkevakuutusyhtiö TVYL 29 §:n nojalla Vakuutusvalvonta-
viraston suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkeva-
kuutusyhtiölle. 
 
(2) Vakuutuskannan luovutus pienentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön 
vas-tuuvelkaa. Mikäli vakuutuskannan luovutus vaikuttaa jälleenvakuuttajien vastuuvelkaosuuksiin tai 
vastuu-vajauksen määrään, tehdään niihin vastaavat kirjaukset. 
 
(3) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuutos ja vakuutus-
kannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava osa. Vastaavasti on meneteltävä 
jäl-leenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja vastuuvajauksen muutoksen osalta. Vakuutuskannan luo-
vutuk-sen osuudessa on erikseen esitettävä luovutetun ja vastaanotetun kannan vaikutus. 
 
(4) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovutusvoitto tai 
-tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin 
/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kannanluovutuksesta syntynyt tulos (voitto/tappio) merkitään 
tulos-laskelmassa Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin, ellei ole kysymys liikearvosta, joka voi-
daan aktivoida taseeseen ja kirjata suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi vaikutusaikanaan KPL 5 lu-
vun 9 §:n mukaisesti. 
 
(5) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan osakeantipää-
töksen mukaisesti. 
 
Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset 
 
(6) VVV:n suostumuksella vakuutusyhdistys voi VakYhdL 14a luvun nojalla luovuttaa vakuutuskantansa 
tai osan siitä toiselle vakuutusyhdistykselle tai vakuutusyhtiölle ja vakuutuskassa tai eläkesäätiö voi VKL 
12 luvun ja ESL 11 luvun nojalla siirtää vastuunsa tai luovuttaa vakuutustoimintansa vakuutusyhtiölle. 
Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toiminnasta syntyneen 
vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoiminnan luovuttamisen osalta noudate-
taan alakohtien 1-5 määräyksiä. Muiden vastuun siirtämisten tai vakuutustoiminnan luovuttamisten osalta 
noudatetaan normaaleja vakuutusmaksujen kirjausperiaatteita. 
 
Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot) 
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(7) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopimuksen päätty-
essä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä ns. portfoliosiirrot kirjataan 
vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvastuun osalta korvauksiin. 
 
Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöiden väliset kau-
sittaiset vastuun siirrot 
 
(8) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu ml. lisävakuutusvastuu ja kor-
vausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaamaan pooliosuuksia.  Tästä tasauksesta aiheu-
tuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvastuun osalta korvauk-
siin. 
 

6.9 Rahoituslaskelma 
 
(1) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen tulee sisällyttää tilinpäätökseen rahoituslaskelma. Emoyhtiön, 
jos se laatii konsernitilinpäätöksen, tulee esittää myös konsernin rahoituslaskelma. 
 
(2) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai epäsuora rahoi-
tuslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei yhtiöllä tai yhdistyksellä ole oikean ja riittävän kuvan antamisen 
kan-nalta syytä poiketa kaavasta. Rahoituslaskelma on esitettävä myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 
 
(3) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman 
laatimisesta (30.1.2007).  
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(4)  Rahoituslaskelmamallit:  
 
(I) Suora rahoituslaskelma  
 
Liiketoiminnan rahavirta 
 Saadut vakuutusmaksut _____ 
 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus _____ 
 Maksetut korvaukset _____ 
 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus _____ 
 Saadut korot  _____ 
 Saadut osingot  _____ 
 Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminnan 
 muista tuotoista  _____ 
 Maksut henkilöstökuluista _____ 
 Muut maksut liiketoiminnan kuluista _____ 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja _____ 
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
 rahoituskuluista  _____ 
 Maksetut välittömät verot _____ 
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä _____ 
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva 
 rahavirta (netto)  _____ 
Liiketoiminnan rahavirta  _____ 
 
Investointien rahavirta 
 Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) _____ 
 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) _____ 
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 
 muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) _____ 
Investointien rahavirta  _____ 
 
Rahoituksen rahavirta 
 Maksullinen osakeanti _____ 
 Omien osakkeiden hankkiminen _____ 
 Omien osakkeiden myynti _____ 
 Lainojen nostot   _____ 
 Lainojen takaisinmaksut  _____ 
 Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako _____ 
Rahoituksen rahavirta  _____ 
 
Rahavarojen muutos  _____ 
 
Rahavarat tilikauden alussa _____ 
Rahavarat tilikauden lopussa _____ 
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(II) Epäsuora rahoituslaskelma) 
 
Liiketoiminnan rahavirta 
 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta/ voitto (tappio) 
 ennen satunnaisia eriä _____ 
 Oikaisut 
  Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos 1) _____ 
  Sijoitusten arvonalentumiset ja 
  arvonkorotukset tai realisoitumattomat arvon muutokset 2)  _____ 
  Realisoitumattomat kurssi 
  voitot/-tappiot _____ 
  Pakollisen vastuuvajauksen muutos _____ 
  Suunnitelman mukaiset poistot _____ 
  Muut tuotot ja kulut, joihin 
  ei liity maksua _____ 
  Muut oikaisut 3) _____ 
 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta _____ 
 Käyttöpääoman muutos: 
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
  lisäys (-)/vähennys (+) _____ 
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
  lisäys (+)/vähennys (-) _____ 
 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja _____ 
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
 rahoituskuluista  _____ 
 Maksetut välittömät verot _____ 
 Rahavirta ennen satunnaisia eriä _____ 
 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) _____ 
Liiketoiminnan rahavirta  _____ 
Investointien rahavirta 
 Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) _____ 
 Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat) _____ 
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä 
 muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) _____ 
Investointien rahavirta  _____ 
  
Rahoituksen rahavirta 
 Maksullinen osakeanti _____ 
 Omien osakkeiden hankkiminen _____ 
 Omien osakkeiden myynti  _____ 
 Lainojen nostot  _____ 
 Lainojen takaisinmaksut  _____ 
 Maksetut osingot/takuupääoman korot ja 
 muu voitonjako  _____ 
Rahoituksen rahavirta  _____ 
 
Rahavarojen muutos  _____ 
 
Rahavarat tilikauden alussa _____ 
Rahavarat tilikauden lopussa _____ 
 
1) Omalla vastuulla olevan vakuutusteknisen vastuuvelan muutos 
2) Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset sekä tuloutetut arvonkorotukset ja niiden oikaisut. 

Mikäli sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, lisätään/vähennetään sijoitusten realisoitumattomat ar-
von muutokset. 

3) Muut oikaisut esim. rahoituskulut, investointien rahavirtaan sisällytettävät myyntivoitot ja -tappiot sekä tuloverot 
 varsinaisesta toiminnasta. 
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6.10 Liitetietoja koskevat määräykset 
 
(1) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä VYL:ssä, Va-
kyhdL:ssa ja UVYL:ssa säädetyt liitetiedot ja niissä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot sekä 
STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot sekä STMsijA:ssa ja muualla laissa (esim. 
AML) vaaditut liitetiedot. 
 
(2) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja, ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot on esitetty seuraavissa kohdissa 6.10.1.-6.10.10. 
 

6.10.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 
 
(1) Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 
 
Vahinkovakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta  ____ 
  ETA valtioista ____ 
  Muista valtioista ____ ____ 
 Jälleenvakuutus  ____ ____ 
Henkivakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta  ____ 
  ETA valtioista  ____ 
  Muista valtioista  ____ ____ 
 Jälleenvakuutus  ____ ____ 
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  ____ 
 
(2) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti valtioittain. 
Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen (kiinteän toimipaikan, edustuston) perusteella, missä 
vakuutussopimus on tehty. ETA-valtioilla tarkoitetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita. Eritte-
lyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuolella tehtyjen vakuutussopimusten vakuutusmaksutulo ei ylitä 5 
% ensivakuutusmaksujen kokonaismäärästä. Rajaa tarkastellaan vahinko- ja henkivakuutuksen osalta erik-
seen. 
 
(3) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään vahinko- ja 
henkijälleenvakuutukseen. 
 
(4) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin kohdan 6.10.2 alakohdan 
3 erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan niiden va-
kuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen vakuutusmaksutuloon. 
 
(5) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista ks. kohta 6.10.6. 
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6.10.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot 
  
(1)Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta vuodelta seu-
raavan taulukon mukaisesti: 
 
Sarakkeet: 

1 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
2 Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
3 Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
4 Liikekulut ennen jälleenvakuuttajien palkkioita ja voitto-osuuksia 
5 Jälleenvakuuttajien osuus 
6 Vakuutustekninen kate ennen yhteistakuuerän ja tasoitusmäärän muutosta (rivit 1-4) 

 
Rivit: 
     1 2 3 4 5 6 

1 Ensivakuutus 
 Vakuutusluokkaryhmä (n) 
  200x x x x x x x 
  200x-1 x x x x x x 
  200x-2 x x x x x x 
 Vakuutusluokkaryhmä (m) 
  200x x x x x x x 
  200x-1 x x x x x x 
  200x-2 x x x x x x 
2 Ensivakuutus yhteensä 
  200x x x x x x x 
  200x-1 x x x x x x 
  200x-2 x x x x x x 
3 Jälleenvakuutus 
  200x x x x x x x 
  200x-1 x x x x x x 
  200x-2 x x x x x x 
4 Yhteensä 
  200x x x x x x x 
  200x-1 x x x x x x 
  200x-2 x x x x x x 
5. Yhteistakuuerän muutos 
  200x      x 
  200x-1      x 
  200x-2      x 
6 Tasoitusmäärän muutos 
  200x      x 
  200x-1      x 
  200x-2      x 
7 Vakuutustekninen kate 
  200x      x 
  200x-1      x 
  200x-2      x 
 

(2) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksutuotoista vä-
hennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla ja voitto-osuuksilla. 
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(3) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden vakuutusmak-
sutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksutulosta (vakuutusyhdistyksillä 
jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuitenkin ilmoittaa kolmen suurimman ensivakuutusluokkaryh-
män tiedot sekä jälleenvakuutuksen tiedot. 
 
(4) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat 
 
Vakuutusluokkalaki 
 
Vakuutusluokkaryhmä  Vakuutusluokat 
 
Lakisääteinen tapaturma   (5 §)1) 

Urheilijoiden tapaturma   (2 §)2) 

Muu tapaturma ja sairaus  1,2 
Moottoriajoneuvonvastuu  10 
Maa-ajoneuvot    3 
Alukset, ilma-alukset, raiteilla liikkuva kalusto ja kuljetus  4,5,6,7 
Palo- ja muu omaisuusvahinko  8,9 
Vastuu      11,12,13 
Luotto ja takaus    14,15 
Oikeusturva    17 
Matka-apu    18 
Muut      16 
 
1) Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) 
2) Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta (575/2000) 
 

6.10.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 
 
(1) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään 
seuraavasti: 
 

• a) Henkivakuutus 
  Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 
  Muu yksilöllinen henkivakuutus 
  Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 
  Muu kapitalisaatiosopimus 
  Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 
  Muu ryhmähenkivakuutus 
 
 b) Eläkevakuutus 
  Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 
  Muu yksilöllinen eläkevakuutus 
  Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 
  Muu ryhmäeläkevakuutus 
 

• a) Jatkuvat vakuutusmaksut 
 b) Kertamaksut 
 

• a) Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen 
 b) Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 
 c) Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta 
 
(2) Jatkuva vakuutusmaksu on sellainen vuosittain toistuva vakuutusmaksu, joka perustuu joko riskiturvan 
ylläpitämiseksi olevaan vuosimaksuun tai jatkuvaan säästösuunnitelmaan sekä eläkevakuutuksen maksu, 
jota asiakkaalla on tarkoitus maksaa vuosittain. Jatkuvat vakuutusmaksut kertovat sen maksutulon, joka 
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olemassa olevista vakuutuksista on odotettavissa seuraavanakin vuonna. Kertamaksut ovat niiden uusien 
vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut maksetaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin 
vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset. 
 
(3) Henkivakuutuksessa maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään seuraavasti: 
 
Ensivakuutus 
 Henkivakuutus  ____ 
 Eläkevakuutus  ____ ____ 
Jälleenvakuutus    ____ 
Maksetut korvaukset yhteensä  ____ 
 
Josta: 
Takaisinostot   ____ 
Säästösummien takaisinmaksut ____ 
Muut     ____ ____ 
 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista  ____ 
 
(4) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin kohdan 6.10.2 erittelyra-
ja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan tämä vakuutusliike 
sisällyttää henkivakuutukseen. Muussa tapauksessa sovelletaan kohdan 6.10.2 määräyksiä. 
 

6.10.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korva-
ukset 
 
(1) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 
 
Ensivakuutus 
 TyEL:n mukainen perusvakuutus 
  Työnantajan osuus ____ 
  Työntekijän osuus ____ ____ 
 TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus  ____ 
 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus  ____ 
 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus  ____ ____ 
Valtion eläkerahastoon suoritettava 
 siirtymämaksu (-)    ____ 
Jälleenvakuutus     ____ 
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta   ____ 
Jälleenvakuuttajien osuus (-)   ____ 
 
Vakuutusmaksutulo 1)    ____ 
 
(2) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) 
 TyEL   ____ 
 YEL   ____  ____ 
 
 
1) Luottotappioilla vähennettynä 
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(3) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti: 
 
Ensivakuutus 
 Maksettu eläkkeensaajille 
  TyEL:n mukainen perusvakuutus ____ 
  TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus ____ 
  YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus ____ 
  YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus ____ _____  
 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia 1) 
  TyEL-eläkkeet ____ 
  YEL-eläkkeet  ____  
 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta 
 ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien 
 kustannustenjaosta ____ 
 YEL:n valtion osuus ____ 
 VEKL:n valtion korvaus ____ ____ 
Jälleenvakuutus    ____ 
Korvaustoiminnan hoitokulut  ____ 
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut  ____ 
Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta  ____ 
Jälleenvakuuttajien osuus (-)  ____ 
Maksetut korvaukset yhteensä  ____ 
 
1) Maksettuihin/saatuihin vastuunjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksus-
ta, palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta,  osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä 
VEKL:n korvausta. 
 

6.10.5 Henkivakuutuksen lisäedut 
 
(1) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa VYL 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kohtuusperiaatteen (tilikau-
della maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisäeduista) vaikutuksesta tilinpäätöksen. 
 
(2) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan esim. maksun alennukset, lisäsummat, korkohyvitykset  
(takuukoron ylittävä osa) ja  lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten. 
 
(3) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulok-
seen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos. 
 
(4) Liitetiedoissa tulee kertoa: 
 

• Lisäetujen jakamista koskevista tavoitteista, siitä miten lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ti-
likaudella ja pitkällä aikavälillä ovat toteutuneet ja perustelut/syyt, jos tavoitteita ei ole saavutettu. 
Jos tavoitteita ei ole saavutettu, selvityksestä tulee ilmetä myös asian vaikutus annettavien lisäetu-
jen määrään (eurot). Mikäli lisäetutavoitteita on tilikaudella muutettu, tulee kertoa perustelut/syyt 
muutokselle ja muutoksen vaikutuksesta tulevien lisäetujen määrään. Liitetiedossa tulee antaa sel-
vitys, mikäli tulevien lisäetujen varausta (lisäetuvastuu) on tilikaudella käytetty muuhun kuin lisä-
etuihin. Selvityksestä tulee silloin ilmetä myös asian vaikutus tulevien lisäetujen määrään. 

• Lisäetujen jakamista koskevan päätöksen vaikutus tilikauden tulokseen (eurot);  
• Tulevien lisäetujen vastuun bruttomuutos tilikaudella (eurot), (alkusaldo+määrän lisäys tilikau-

denaikana ja -määrän vähennys tilikauden aikana=tilikauden loppusaldo) (”varauk-
set”=lisäetuvastuu). 
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6.10.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 
 
(1) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähennetyt luotto-
tappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmämaksut eritellään seu-
raavasti: 
 
Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 1) ____ 
Jakojärjestelmämaksut  ____ 
Vakuutusmaksuvero  ____ 
Palosuojelumaksu  ____ 
Liikenneturvallisuusmaksu ____ 
Työsuojelumaksu   ____ 
Muut julkiset maksut  ____ 
Yhteensä    ____ 
 
1) ei koske työeläkevakuutusyhtiötä 
 

6.10.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 
 
(1) Erittely annetaan seuraavassa muodossa: 
 
Sijoitustoiminnan tuotot 
 Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin 1) 

  Osinkotuotot  ____ 
  Korkotuotot  ____ 
  Muut tuotot  ____ ____ 
 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin 1)

  Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) 3)

  Osinkotuotot  ____ 
  Korkotuotot  ____ 
  Muut tuotot  ____ ____ 
 Tuotot kiinteistösijoituksista 1) 2)

  Osinkotuotot  ____ 
  Korkotuotot  ____ 
  Muut tuotot  ____ ____ 
 Tuotot muista sijoituksista 1) 2)

  Osinkotuotot  ____ 
  Korkotuotot  ____ 
  Muut tuotot  ____ ____ 
 Yhteensä    ____ 
 
 Arvonalentumisten palautukset  ____ 
 Myyntivoitot   ____ 
 Yhteensä    ____ 
Sijoitustoiminnan kulut 
 Kulut kiinteistösijoituksista  ____ 
 Kulut muista sijoituksista  ____ 
 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut 2)  ____ 
 Yhteensä    ____ 
 
 Arvonalentumiset ja poistot 
  Arvonalentumiset ____ 
  Rakennusten suunnitelmapoistot ____ ____ 
 Myyntitappiot   ____ 
 Yhteensä    ____ 
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Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen 
arvonkorotuksia ja niiden oikaisua  ____ 
 Sijoitusten arvonkorotus ____ 
 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu ____ ____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 
arvon muutoksia 4)   ____ 
 Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut _____ 
 Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut _____ ____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  ____ 
 
(2) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot seuraavasti: 

• Vakuutusliikkeen kurssivoitot /-tappiot, mikäli ne esitetään sijoitustoiminnantuotoissa/kuluissa 
•  Muut sijoitustoiminnan kurssivoitot/-tappiot 

 
1) Ao. tase-erään liittyvät tuotot 
2) Tuotot ja korkokulut saman konsernin yrityksiltä on kerrottava erikseen kunkin erän osalta 
3) Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle nimikkeelle (Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ja Tuotot sijoituksista 

muihin omistusyhteysyrityksiin), mikäli osakkuusyrityksen erityisluonne vaatii esittämistä sijoitustoiminnan alla. 
4) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon VYL 8 luvun 17 §:n  mukaisesti 
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6.10.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot 
 
(1) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eritellään liite-
tie-doissa seuraavasti: 
 
Sijoitustoiminnan tuotot  ____ 
Sijoitustoiminnan kulut  ____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten realisoitumat- 
tomia arvon muutoksia   ____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut ____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut ____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  ____ 
 

6.10.9 Liikekulut 
 
Tuloslaskelman erä ”Liikekulut” 
 
Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään henki- ja vahinkovakuutuksessa seuraavasti: 
 
Vakuutusten hankintamenot 
 Ensivakuutuksen palkkiot ____ 
 Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet ____ 
 Muut vakuutusten hankintamenot ____ ____ 
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos (+/_)  ____ 
Vakuutusten hoitokulut   ____ 
Hallintokulut    ____ 
Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet (-)  ____ 
Yhteensä     ____ 
 
Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti: 
 
Vakuutusten hankintamenot: 
 Ensivakuutuksen palkkiot ____ 
 Muut vakuutusten hankintamenot ____ ____ 
Vakuutusten hoitokulut   ____ 
Hallintokulut: 
 Lakisääteiset maksut  
  ETK:n kustannusosuus ____ 
  Oikeushallintomaksu ____ 
  VVV:n valvontamaksu ____  
  Muut erät   ____ 
 Muut hallintokulut  ____ 
Yhteensä 
      ==== 
 
(1) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan kohtaan 6.4.3. 
(2) Erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, joka on sisällytetty tili-
kauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uudistus- ja kannanhoitopalkkioita. Lu-
kuun ei sisällytetä omalle henkilöstölle maksettuja palkkioita. 
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Kokonaisliikekulut toiminnoittain 
 
(1) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). 
 
Vahinko- ja henkivakuutus:
 
Kokonaisliikekulut toiminnoittain: 
Maksetut korvaukset   ____ 
Liikekulut     ____ 
Sijoitustoiminnan hoitokulut1)  ____ 
Muut kulut    ____ 
Yhteensä     ____ 
 
Eläkevakuutus: 
 
Kokonaisliikekulut toiminnoittain: 
Maksetut korvaukset 
 Korvaustoiminnon hoitokulut ____ 
 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut ____ ____ 
Liikekulut     ____ 
Sijoitustoiminnan hoitokulut 1)

 Kulut kiinteistösijoituksista  ____ 
 Kulut muista sijoituksista  ____ 
Muut kulut    ____ 
Kokonaisliikekulut yhteensä  ____ 
 
 

1) Sijoitustoiminnan hoitokuluihin sisältyvät myös oman sijoitusorganisaation liikekulut 
 
(2) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan kohtaan 6.4.3. 
 
(3) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeukselliset me-
nonsiirrot on eriteltävä. 
 
(4) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, annetaan siitä 
liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikearvon poisto) on eriteltävä, mi-
käli se on sisällytetty toimintokohtaisiin poistoihin. 
 

6.10.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia 
koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion muutokset, laa-
timisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset 
 
Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 
 
(1) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista vastuuvelkaa 
koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja  aikaisempia  tilikausia koskevien vir-
heiden korjauksista.  Henki- ja vahinkovakuutusyhtiö ks. kohta 6.10.15 (oma pääoma). 
 
Työeläkevakuutusyhtiöt 
 
(2) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista ja vastuuvelkaa 
koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista (esim. laskuperusteiden muutokset) sekä 
virheiden korjauksista. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Tasetta koskevat liitetiedot on esitetty kohdissa 6.10.11-6.10.19. 
 

6.10.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 
 
(1) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutoksista annetaan 
erittely. Erittely laaditaan noudattaen soveltuvin osin kirjanpitolautakunnan yleisohjetta suunnitelman mu-
kaisista poistoista. 
 
Hankintameno 1.1.  X 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut 1) X 
 Lisäykset   X 
 Vähennykset  −X 
 Siirrot erien välillä X 
Hankintameno 31.12.  X 
 
Kertyneet poistot 1.1.  -X 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut 1) X 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot X 
 Tilikauden poistot −X 
Kertyneet poistot 31.12.  -X 
 
Arvonalentumiset 1.1.  -X 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut 1) X 
 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset X 
 Tilikauden arvonalentumiset -X 
 Arvonalentumisten palautukset X 
Arvonalentumiset 31.12.  X 
 
Kirjanpitoarvo 31.12.  X 
 
1) Hyödykeryhmäkohtaisessa laskennassa 
 
(2) Erittely annetaan vain tilikaudelta. 
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6.10.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot 

6.10.12.1 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa hankintamenoon (VYL 8 luvun 15 § 
ja 16 §) 
 
A) Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 
 
Sijoitukset 31.12.   Jäljellä oleva Kirjan- Käypä 
     hankintameno1) pitoarvo arvo 
 
Kiinteistösijoitukset 
 Kiinteistöt   ____  ____  ____ 
 Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä ____  ____  ____ 
 Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä ____  ____  ____ 
 Muut kiinteistöosakkeet ____  ____  ____ 
 Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot ____  ____  ____ 
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä ____  ____  ____ 
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä ____  ____  ____ 
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä 
 Osakkeet ja osuudet ____  ____  ____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet ____  ____  ____ 
 Lainasaamiset  ____  ____  ____ 
Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä 
 Osakkeet ja osuudet 2) ____  ____  ____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet ____  ____  ____ 
 Lainasaamiset  ____  ____  ____ 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet ____  ____  ____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet ____  ____  ____ 
 Osuudet yhteissijoituksista ____  ____  ____ 
 Kiinnelainasaamiset ____  ____  ____ 
 Muut lainasaamiset ____  ____  ____ 
 Talletukset  ____  ____  ____ 
 Muut sijoitukset 3) ____  ____  ____ 
Jälleenvakuutustalletesaamiset ____  ____  ____ 
     ____  ____  ____ 
 
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: 
 korkotuotoiksi (+) tai 
 niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon  
 ja hankintamenon erotusta  ____ 
Kirjanpitoarvo sisältää 
 Tuloutettuja arvonkorotuksia ____ 
 Muita arvonkorotuksia ____ ____ 
 
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)  ____ 
 
1) Jäljellä oleva hankintameno määritellään kohdassa 6.5.1 alakohdassa 9. 

2) Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle riville Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä ja Osakkeet ja osuudet muissa omistusyhteysyrityksissä. 

3)   Kun muiden sijoitusten määrä on olennainen, on siitä annettava lisätietoa.
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B) Kiinteistösijoitusten erittely  
 
Kiinteistösijoitusten muutokset: 
 Kiinteistöt ja Lainasaamiset Lainasaamiset 
 kiinteistö- saman konsernin- omitusyhteys- 
 osakkeet 1) yrityksiltä yrityksiltä 
 
Hankintameno 1.1. X X X 
 Lisäykset X X X 
 Vähennykset -X -X -X 
 Siirrot erien välillä X X X
Hankintameno 31.12. X X X 
 
Kertyneet poistot 1.1. -X 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
 poistot X 
 Tilikauden poistot  -X   
Kertyneet poistot 31.12. -X 
 
Arvonalentumiset 1.1. -X -X -X 
 Vähennysten ja siirtojen 
  arvonalentumiset X X X 
 Tilikauden arvonalentumiset -X -X -X 
 Arvonalentumisten palautukset X X X 
Arvonalentumiset 31.12. -X -X -X 
 
Arvonkorotukset 1.1. X 
 Lisäykset X 
 Vähennykset  -X 
 Siirrot erien välillä X   
Arvonkorotukset 31.12. X 
 
Kirjanpitoarvo 31.12. X X X 
 
 1) sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 
 
(1) Erittely annetaan vain tilikaudelta. 
 

Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet: 
 
Jäljellä oleva hankintameno ____ 
Kirjanpitoarvo   ____ 
Käypä arvo   ____ 
 
(2) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katsotaan olevan 
omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan vapaa-ajanvietto- tai muussa vas-
taavassa käytössä tai konsernitilinpäätöksessä konserniyritysten omassa käytössä. Henkilökunnalle vuokra-
tut tilat eivät ole omassa käytössä. Käytöltään jaetuissa kiinteistökohteissa oman käytön osuus lasketaan 
tarvittaessa neliömetrien tms. jakosuhteen perusteella. 
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C) Osakkeet ja osuudet : 
 
(3) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä muutokset 
eritellään tase-erittäin kohdan 6.10.12.1 alakohta B (Kiinteistösijoitusten erittely) mukaisesti. 
 

6.10.12.2 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon (VYL 8 luku 15 § ja 
17 §) 
 
A) Rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset: 
 
31.12 Kaupankäynti Myytävissä Epv:n asti Lainat Yhteensä Käyvän arvon muutos:
 tarkoitus olevat pidettävät ja muut  Edellisten Käyvän  
    saamiset  tilikausien arvon 
      ja tilikauden rahasto 
      voitto/tappio 
   
Osakkeet ja osuudet x x - - x x x 
Rahoitusmarkkinavälineet 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 
o n käytetty hankintamenoa  x 

Eräpäivään asti pidettävien 
si joitusten käypä arvo   x 
1) sisältää ei-suojaavat johdannaiset
 
B) Kiinteistöt 
 
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 
 
Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 
 
Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista annetaan kohdan 6.10.12.1 alakohta B (Kiin-
teistösijoitusten erittely) mukainen liitetieto ”Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet”. 
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6.10.13 Lainasaamiset 
 
Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään  vakuuden mukaan seuraavasti: 
 
(1) Tase-erän osalta kerrotaan lainan jäljellä oleva hankintameno vakuuden laadun mukaan eriteltynä: 
 
     Jäljellä oleva 
     hankintameno: 
Muut lainasaamiset: 
Pankkitakaus   ____ 
Takausvakuutus   ____ 
Vakuutuskirja   ____ 
Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) ____          ____ 
 
Jäljellä oleva hankintameno ____ 
Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä ____ ____ 
 
(2) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, esitetään 
erik-seen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällytetään lainasaaminen kui-
tenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin. 
 
 Eläkelainasaamisten yhteismäärä: 
 
(3) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlainauksen) yh-
teis-määrän seuraavasti: 
 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) ____ 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) ____ 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) ____ 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) ____ 
Muut kiinnelainasaamiset ____ 
Muut lainasaamiset  ____ 
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä ____ 
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6.10.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
 
(1) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti: 
 
Sijoitussidonnaisten Alkuperäinen Käypä arvo 
vakuutusten katteena hankintameno (= kirjanpitoarvo) 
olevat sijoitukset 31.12. 
 
Osakkeet ja osuudet ____ ____ 
Rahoitusmarkkinavälineet ____ ____ 
Johdannaissopimukset ____ ____ 
Talletukset ja muut sijoitukset ____ ____ 
Saamiset vakuutusmaksunvälittäjiltä ____ ____ 
Rahat ja pankkisaamiset ____ ____ 
Kertyneet korot ____ ____ 
Yhteensä ____ ____ 
 
Etukäteen hankitut sijoitukset (-) ____ ____ 
 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten 
vastuuvelkaa vastaavat sijoitukset ____ ____ 
 
Osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy  emoyhtiön osakkeita ____ ____ 
 
(2) Rahat ja pankki- ym. saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien maksettujen vakuutusten 
nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on suuruudeltaan olennainen. 

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

74

 
 
 

6.10.15 Oman pääoman erittely 
 
Oma pääoma 
 
(1) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaisesti. Vakuutusyhtiö, jo-
ka arvostaa sijoitukset taseessa käypään arvoon, erittelee oman pääoman (oman pääoman erien luettelo ei 
ole tyhjentävä) liitetiedoissa kuitenkin seuraavasti: 
 
     Osake- Ylikurssi- Käyvän Kertyneet  Yhteensä 
     pääoma rahasto arvon voittovarat2)

       rahasto 
Saldo 31.12. XX-0  x x x   x  x 
 
Käyvän arvon rahasto 1)

- Käypään arvoon arvostamisesta   +/-x 
- Rahavirran suojauksesta   +/-x 
- Myynneistä ja arvonalentumisista   +/-x    +/-x 
Tilipäätöksen laatimisperiaatteiden 
muutokset ja aikaisempien tilikausien 
virheiden korjaukset 1)                       +/-x                 +/-x 
Tilikauden voitto/tappio    +/-x +/-x 
Omat osakkeet    -x -x 
Osingot     -x -x 
Osakeanti x x   x 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo 31.12.XX+1 x x x x x 
 
Omien osakkeiden hankinnat: 
1.1.x            -x 
lisäys/vähennys          +/-x
Yhteensä 31.12.x+1         -x
             
 

1) Mikäli kertyneisiin voittovaroihin kirjatut tilikauden laatimisperiaatteiden muutoksista ja/tai edellisten tilikausien virheiden korjauksista syntynyt erä on olennai-

nen, eritellään se tilinpäätöksen liitetiedoissa. Käyvän arvon rahastoon kirjatut laatimisperiaatteiden muutokset tulee eritellä vastaavasti. 

2) =(Edellisten tilikausien voitto (tappio) + Tilikauden voitto (tappio)) 

 

Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen 

(2) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee lisäksi oman pääoman erät osakkeenomistajille tai takuuosuuden omis-
tajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti:
 
 Osakepääoma/takuupääoma  ____ 
 Muu oma pääoma  ____ 
 Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/ 
 takuupääoman omistajille  ____ 
 Vakuutuksenottajien osuus  ____ 
 Yhteensä    ____ 
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Vakuus- ja peruspääoma 
 
(3) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määritellään 
UVYL:n 28 §:ssä. Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää 
vakuuden määrän. 
 
Arvonkorotusrahasto 
 
(4) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa seuraavasti: 
 
 Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset  ____ 
 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset  ____ 
 Yhteensä    ____ 
 
(5) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. 
 
(6) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen oman pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siir-
tää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään rinnastettavaksi erilliseksi eräksi 
sel-lainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta ko. rakennuksista tehtyjä suunnitel-
man mukaisia poistoja, jotka on merkitty tuloslaskelmassa kuluksi. 
 

6.10.16 Voitonjakokelpoiset varat 
 
(1) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 §:n mukai-
nen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä ilmoitetaan lisäksi toimin-
takertomuksessa hallituksen esityksessä voitonjaosta osakkeenomistajille/takuupääomanomistajille. 
 
(2) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: 
 
 Tilikauden voitto 
 + Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin 
 - Taseen osoittama tappio  
 - Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä 1)

 - Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä 1)

 - Yhtiö-/yhdistysjärjestyksen mukaan vararahastoon siirrettävä tai muutoin jakamatta jätettävä 
määrä 

 -     Määrä, jolla käyvän arvon rahasto on yhteismäärältään negatiivinen 
 - Sijoitusten tilikauden tulokseen ja voittovaroihin kirjattujen realisoitumattomien arvonnousujen 

määrä 2) 3)

 - Muut jakokelvottomat erät (ks. mm. VYL 16 luku 5 §) 
 - Muut 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 
 
(3) Laskelma annetaan vain tilikaudelta.  
 

1) Siirtymäaika: aktivoitu ennen 31.12.2004 (OYL:n muutos) 
2) Ei sisällä valuuttakurssieroja. Laskennallinen verovelka tulee ottaa huomioon. 
3) Ei koske sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevien sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja ja 
 kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvälineiden arvonnousuja. 
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6.10.17 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 
Vakuutusmaksuvastuu 
 
(1) Mikäli henkivakuutuksenvakuutusmaksuvastuun laskennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista 
laskentamenettelyä, on tärkeimmistä oletuksista esitettävä yhteenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
Korvausvastuu 
 
(2)  STMtpA 10 §:n 4 a) kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään viisi ( 5 ) prosenttia 
aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä. 
 
Sijoitussidonnainen vakuutus 
 
(3)  Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti 
 
 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vakuutusmaksuvastuu ____ 
 Korvausvastuu  ____ ____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus  ____ 
 Yhteensä    ____ 
 
 Työeläkevakuutusyhtiö 
 
(4) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan seuraavasti: 
 
Vakuutusmaksuvastuu 
 Vastaiset eläkkeet x 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu x 
 Ositettu lisävakuutusvastuu x 
 Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu x 
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä x 
 
Korvausvastuu 
 Alkaneet eläkkeet x 
 Tasoitusmäärä  x 
Korvausvastuu yhteensä  x 
 
Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä x 
 
 
Lailla perustettu eläkelaitos 
 
 Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti: 
 
Alkaneiden eläkkeiden vastuu 
 Varsinainen vastuu x 
 Tasausvastuu  x 
Yhteensä    x 
Vastaisten eläkkeiden vastuu x 
Vakuutustekninen vastuuvelka x x 
Tasoitusvastuuta vastaava osa  x 
Toimintapääomaan luettava osa vastuuvelasta  x 
Vastuuvelka taseessa   x 
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6.10.18 Velat 
 
Pitkäaikaiset velat  
 
(1) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista veloista tehdään 
vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 
 

6.10.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot 
 
(1) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty 
taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta vaikutuksesta tuloverotuk-
seen. 
Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja –
saamisista (12.9.2006). 
 

6.10.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
(1) Vakuudet ja vastuusitoumukset tulee esittää liitetiedoissa seuraavasti: 
 
Vakuudet 
 
Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu omaisuus esitetään 
vakuuslajeittain seuraavasti: 
 

1.      Jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu. Esimerkiksi seuraavasti: 
 

• omasta puolesta 
• konserniyritysten puolesta 
• omistusyhteysyritysten puolesta 
• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri/IAS 24 ja VYL 

8 luku 11 §:n 2 mom) 
• osakkeen-/takuuosuudenomistajien puolesta 
• muiden puolesta 

 
2.    Edellä todetun jaottelun sisällä vakuudet tulee lisäksi aina jaotella vakuuslajeittain. 
 

Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan lisäksi mahdollinen taseeseen sisältyvän velan mää-
rä. Esimerkiksi seuraavasti: 
 

• velka, josta vakuus (vakuudet) on annettu 
• kiinteistökiinnitykset 
• irtaimistokiinnitykset 
• pantit 
• takaukset  

 
Edellä mainitun jaottelun sisällä ilmoitetaan lisäksi aina vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain 
eriteltyinä. 
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Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 
 

1.  Jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu: 
 

• omasta puolesta 
• konserniyritykset 
• omistusyhteysyritykset 
• lähipiiriin kuuluvat (muut kuin konserniyritykset), (lähipiiri IAS 24 ja VYL 8 luku 11 

§ 2 mom.) 
• osakkeen-/ ja takuuosuuden omistajat 
• muiden puolesta 

 
2.  Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seuraa-
vasti: 
 

• leasing- ja vuokravastuut 
• takaisinostovastuut 
• eläkevastuut 
• johdannaissopimuksista johtuva vastuu ks. kohta 6.12.1.1 alakohta 51 
• muut vastuusitoumukset 
• muut vakuutusyhtiötä koskevat taloudelliset vastuut. Esimerkiksi taseen ulkopuoliset 

järjestelyt, mikäli niistä aiheutuu taloudellista vastuuta. 
 

Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oikean ja riit-
tävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun euromäärän lisäksi 
sanallinen selostus asian luonteesta ja arvostusperiaatteista. 
 
Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esim: 
 

• Vastuu ALV 13 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän alv-velasta (ALV 188 §),  
• Kuluksi kirjaamattomat pääomalainan korot, 
• RahVakL:n mukaisessa siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn ja edel-

leen pantatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus pa-
lauttaa se. 

 
(2) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/sitoumuksia, joista 
saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vastuina. Vaatimus oikeasta ja riittäväs-
tä kuvasta tulee muistaa. 
 
(3) Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatetta noudattaen nimellisarvoon tai sitä 
korkeampaan todennäköiseen arvoon. 
 
(4) Mikäli vastuun rahamäärää on vaikea arvioida, tulee vastuusta antaa kirjallinen selostus niin yksityis-
kohtaisesti, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan vakuutusyrityksen tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. 
 
(5) Yleisvakuuksien osalta ei laina/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kuitenkin esittää 
yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonaismäärä sekä erikseen yleisvakuudek-
si annetut omaisuuserät tms. 
 
(6) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yhteisvastuu. 
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6.10.21 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 
 
(1) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot: 
 

Henkilöstökulut: 
 
 Palkat ja palkkiot  ____ 
 Eläkekulut  ____ 
 Muut henkilösivukulut ____ 
 Yhteensä   ____ 
 
(2) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot riip-
pumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan ulkopuolisille maksettuja 
ensivakuutukseen liittyviä palkkioita (ks. 6.10.9). Palkkoihin ja palkkioihin ei lueta luontaisetuja. Muihin 
henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut 
sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina henkilösivukuluina esitettäville erille on 
ominaista, että ne ovat tietyssä prosenttisuhteessa palkkojen ja palkkioiden määrään. Eläkekulut, jotka si-
sältävät sekä pakollisista että vapaaehtoisista eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut, esitetään erikseen. 
 
(3) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vas-
tuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä sekä heidän sijaisistaan, hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista toimielinkohtaisesti: 
  

• Palkat ja palkkiot 
• Eläkesitoumukset      
• Rahalainojen yhteenlaskettu määrä, määrän lisäys ja vähennys tilikauden aikana  sekä lainojen 

pääasialliset korko- ym. ehdot 
• Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset 

 
(4) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan kohdissa 
6.10.20 ja 6.10.23, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus em. kohtiin. 
 
(5) Vakuutusyhtiö, jonka arvopaperit ovat AML:ssa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena tai sitä 
vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, antaa palkoista ja 
palkkioista sekä eläkemaksuista tiedot henkilöittäin eriteltyinä. 
 
(6) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukausien lopussa 
lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat ol-
leet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa on oikaistava yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa ol-
leiden henkilöiden osalta. Jos kirjanpitovelvollisen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-aikaisia työn-
tekijöitä, voidaan tilikauden työtunnit laskea yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen henkilön teoreettisella 
kokonais-tuntimäärällä.  Lukumäärä ilmoitetaan ryhmiteltynä konttori-, myynti-, ja kiinteistöhenkilöstöön, 
ellei jokin muu ryhmittely kuvaa toimintaa paremmin. 
 

• Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana: 
 
  Konttorihenkilöstö ____ 
  Myyntihenkilöstö ____ 
  Kiinteistöhenkilöstö ____ 
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6.10.22 Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot 
 
(1) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot saman konsernin 
yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä muista osakkeista ja osuuksista. Si-
joitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien tiedot on annettava erittelyssä, 
mikäli ko. osakkeet ja osuudet edellä mainittujen osakkeiden ja osuuksien kanssa ylittävät STMtpA 13 §:n 
1 momentin 2 kohdan rajat. 
 
(2) Erittely annetaan vain tilikaudelta. 
 
(3) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen merkityksen 
joh-dosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole 
ns. keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin kuin kiinteistön omistusta ja hallintaa. 
 

6.10.23 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei 
koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet 
 
(1) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkevakuutusyhtiön  sekä vakuutusyhdistyksen  taseen liitteenä 
annetaan lähipiirille annetuista lainoista seuraavat tiedot: 
 

• VYL 8 luvun 11 §:n 1 momentin ja VakYhdL 10 luvun 7 §:n 1 momentin tarkoittamien rahalaino-
jen yhteismäärä, olennaiset tiedot lainojen ehdoista ja takaisinmaksusta, mikäli lainojen yhteismää-
rä ylittää 200 000 euroa tai sen pienemmän määrän, joka vastaa viittä prosenttia yhtiön taseen tai 
konsernitaseen omasta pääomasta. 

 
(2) Vakuutusyhtiön lähipiiriin (IAS 24 ja VYL 8 luku 11 §) kuuluvan henkilön tai yhteisön hyväksi anne-
tut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa oma-
na eränään. Ks. kohta 6.10.20. 
 
(3) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkevakuutusyhtiön  sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen 
liitteenä annetaan  KPA:n 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista. 
 

6.10.24 Pääomalainat 
 
(1) VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä sekä OYL 12 luvussa tarkoitetusta pääomalainasta 
ilmoitetaan velkoja, pääomalainan määrä, pääasialliset lainaehdot ja lainalle maksettavaksi sovittu kuluksi 
kirjaamaton korko tai muu hyvitys. Mikäli pääomalaina on julkisen kaupankäynnin kohteena tai Arvopape-
rikeskus Oy:n hoidossa, annetaan tämä tieto eikä velkojia tarvitse ilmoittaa. 
 

6.10.25 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 
 
(1) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei kos-
ke konsernia): 
 
Toimintapääoma 1) 

• Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen ja  
 keskushallinnon tili 6)    ____ 
• Tilinpäätössiirtojen kertymä    ____ 
• Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen   ____ 
 arvostusero 
• Osittamaton lisävakuutusvastuu 2)    ____ 
• Pääomalainat     ____ 
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• Taksoitettavissa oleva lisämaksu 3)    ____ 
• Osuus yhtiön/yhdistyksen/sivuliike arvioidusta tulevasta ylijäämästä 4)   ____ 
• Vakuutusten hankintamenot siltä osin kuin niitä ei ole vähennetty 
 vakuutusmaksuvastuusta tai niitä ei ole aktivoitu taseen vastaaviin 4)  5)   ____ 
• Aktivoidut vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) 5)   ____ 
• Taseen ulkopuoliset sitoumukset    ____ 
• Muut erät 8)     ____ 

      ____ 
 
VYL 11 luvun 7 §:n (vahinkovakuutus) ja 12 §:n 
(henkivakuutus) (koskee myös sivuliikkeitä), VakyhdL 10a luvun 2 §:n 
toimintapääoman vähimmäismäärä ja TVYL 17 §:n (työeläkevakuutusyhtiö) 
toimintapääoman vähimmäismäärä   ____ 
 
Runsas vahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuu- 
velkaan sisältyvä tasoitusmäärä 7)   ____ 
 
Tasoitusmäärä suhteessa täyteen määräänsä % 3)   ____ 
 

1) Vakuutusyhtiön toimintapääoma on määritelty VYL 11 luvun 1 §:ssä ja TVYL 16 §:ssä. Vakuutusyhdistyksen toi-
mintapääoma on määritelty VakyhdL 10a luvun 1 §:ssä. 

2) Koskee vain työeläkevakuutusyhtiöitä 
3)  Koskee vain vahinkovakuutusyhtiöitä, vakuutusyhdistyksiä ja sivuliikkeitä. 
4)  Koskee vain henkivakuutusyhtiöitä ja sivuliikkeitä. Voimassa 31.12.2009 asti. 
5)  Merkitykseltään vähäiset erät voidaan yhdistää kohtaan ”Muut erät” 
6) Lailla perustetut eläkelaitokset; Tilinpäätöksen taseen mukainen vastuuvelka – (vakuutustekninen vastuuvelka + 

vakuutusriskien heilahteluihin varattava laskennallinen osa). VYL 11 luvun 1 §:ssä, TVYL 16 §:ssä sekä vakuu-
tusyhdistyslain 10a luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimintapääoma eritellään siten, että oma pääoma tappioiden ja ehdo-
tetun voitonjaon vähentämisen jälkeen sekä arvostuserot esitetään netotettuina. 

7) Ei koske lailla perustettuja eläkelaitoksia. 
8) Esimerkiksi VYL 11 luvun 5 §:n mukaiset omistukset ja  enimmäistappio (enimmäistappio ei koske työeläkeva-

kuutusyhtiöitä).
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6.10.26 Tunnusluvut 
 
A.Työeläkevakuutusyhtiön, Mek:n ja Melan taloudellista kehitystä ja vakuutustoimintaa kuvaavat tun-
nusluvut viideltä viimeiseltä tilikaudelta sekä analyysit 
 
Yleistä 
 
(1) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden osalta kaik-
kia työeläkevakuutusyhtiöitä, Mek:iä ja Melaa myös silloin, kun ne ilmoittavat tunnuslukuja muulloinkin 
kuin tilinpäätöksessä tai osavuosiraportissa. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa ja 
taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä. 
 
(2) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja tuotetaan lisäksi puolivuosittain tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 1 ja 2). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnuslukuineen antaa eläkelaitoksen 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä 
annettava tarvittaessa lisätietoja. 
 
(3) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja muulloinkin 
kuin tilinpäätöksessä, osavuosiraportissa tai VVV:lle toimitettavassa tunnuslukuraportissa. 
 
(4) Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä. 
 
(5) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos eläkelaitos ei 
ole toiminut viittä tilikautta, eläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tunnuslu-
kujen lisäksi ilmoitettava niiden laskentakaavat ja tunnuslukujen sisältö. 
 
(6) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit 
sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 
 
(7) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 
 
(8) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 
 
(9) Osavuosiraporttina on puolivuosittain tuotettava seuraavat tiedot: 
 

• Vakuutusmaksutulo 
• Vastuuvelka 
• Eläkevarat 
• Palkkasumma 
• Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (sijoituslajeittain) 
• Sijoitusjakauma käyvin arvoin,  
• Toimintapääoma, toimintapääoman enimmäismäärä, vakavaraisuusraja   
• Toimintapääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan (vakavaraisuusasema). 

 
(10) Vertailutietoina osavuosiraportissa esitetään vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja 
edellisen tilikauden tiedot. 
 
Tunnuslukujen laskentakaavoja ja analyysien esittäminen 
 
(11) Esitettäessä tunnuslukuja, jotka kuvaavat tuloksen syntyä tai tulosvaikutusta, on luvut esitettävä etu-
merkkeineen. 
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Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 
 
Vastaa tuloslaskelman erää ”Maksetut korvaukset” ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn 
ylläpitotoiminnan hoitokuluja. 
 
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 käytettävissä ole kassaperusteista laskentaa, voidaan 
tuotto laskea suoriteperusteisesti. 
 
Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaa-
vaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-
arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kau-
den 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 tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (esim. päiväpainotuksesta ei saa siir-
tyä takaisin kuukausi-painotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, esim. kiinteistöt, johon 
ei voida soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausi-
kohtaista laskentaa. Kassavirta (suoritevirta) = ostot – myynnit – tuotot + kulut. 
 
Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen 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 sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoi-
tusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten 
osalta menetellään vastaavasti. 
 
Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan 
hoitokulut (esim. oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoi-
topalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (esim. säilytyspalkkiot ja vakuutus-
liikkeen valuuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, 
toimitusmaksut, takaisinmaksupalkkiot ja muut korkotuotot. 
 
Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kir-
jataan kohdistamattomiin tuottoihin. Tase-erä ”Rahat ja pankkisaamiset” ei ole mukana 
sijoitusten markkina-arvossa eikä sitoutuneessa pääomassa. 
 
Sitoutunutta pääomaa laskettaessa kiinteistökaupoissa syntyneet merkittävät maksuaikoi-
hin liittyvät kauppahintasaamiset ja –velat oikaistaan suoriteperusteesta kassaperusteen 
mukaiseksi (kaupat kirjattu tapahtumapäivän mukaan).  
 
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin tulee eri taulukoissa olla saman suuruinen. 
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B. Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely  
 
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin + Muut korkoerät – vastuuvelan tuottovaati-
mus. 

 
Sijoitusjakauma käyvin arvoin: 
 
Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen ko-
ron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta-
viin muihin yhteissijoitusyrityksiin , jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöi-
hin, luetaan kiinteistösijoituksiin. 
 
Johdannaisten siirtyvissä erissä olevat laskennalliset arvostuserot ja ennakkomaksuissa 
olevat preemiot kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 
 
Sijoituksiin ei oteta mukaan sijoituksiin liittyviä kauppahintasaamisia ja –velkoja. 
 
Tase-erä ”Rahat ja pankkisaamiset” ei ole mukana sijoitusten markkina-arvossa. Sijoitus-
jakauma sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset. 
 
 Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään jvk –salkun modifioitu duraatio (D mod). 
 
 Sijoitusjakauma käyvin arvioin ks. määräyksen liite 1 sivu 4. 
 
 Liikevaihto= 
 +vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita 
 ja jälleenvakuuttajien osuutta   x 
 +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja   x 
 +muut tuotot   x 
 
Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela li-
säksi kansaneläkelaitoksen osuuden. 
 
Kokonaisliikekulut= 
 
Lasketaan määräyksen kohdan 6.10.9. mukaisesti. 

 
Hoitokustannustulos= 
 
Hoitokustannustulos (ei koske Mek:iä ja Melaa)= 
 
 +Vakuutusmaksun hoitokustannusosat 1)  x 
 +Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen 
  käytettävissä olevat maksun osat  x 
 +Muut tuotot  x 
 Hoitokustannustulo yhteensä                 xx 
 -Toimintokohtaiset liikekulut 2)  x 
 --Muut kulut x 
 Liikekulut yhteensä                                                                xx 
 ------------------------------------------------------------------------------ 
 Hoitokustannustulos X 
 
1) ETERA:n vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista STM:n vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti 

vapautuva määrä lisätään ETERA:n hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustannusosaan. 

2) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja 
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Kokonaistulos(ei koske Melaa)= 
 
 +Vakuutusliikkeen tulos1)  x 
 +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin  x 
 +Hoitokustannustulos  x 
 
1) ETERA:n vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” maksutappiota varten tehtä-
västä varauksesta vapautuva määrä, työkyvyttömyyseläkkeen täydennysmäärä sekä osa, joka arvi-
oidaan tarvittavan työkyvyttömyysliikkeen tasoitusvastuusta, otetaan laskuperusteiden mukaisesti 
tulona huomioon laskettaessa ETERA:n vakuutusliikkeen tulosta. 
 
Tulosanalyysi (ei koske Melaa): 
 
Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan 
kannanluotuksen vaikutusta. 
 
Eläkelaitoksen tulee tulosanalyysin yhteydessä kertoa, paljonko tilikauden lopussa on 
kuolettamatta vuonna 2002 tehtyä osittamattoman lisävakuutusvastuun täydennystä. 
 
Toimintapääoma (ei koske Melaa)= 
 
Toimintapääoma ja sen rajoja koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa vii-
deltä vuodelta. Toimintapääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osa-
vuosiraporttia. Kuvassa tulee esittää seuraavat tiedot prosentteina  vakavaraisuusrajan 
laskennassa käytetystä vastuuvelasta: 
 

• vakavaraisuusraja  
• toimintapääoman enimmäismäärä 
• toimintapääoma 

 
Eläkevarat= 

 
•    Taseen vastuuvelka + Varojen arvostuserot 

 
TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma= 
 
Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja 
työtulosumma- arvio koko vuodelta. 
 
Vakuutusten, vakuutettujen  ja, eläkkeensaajien lukumäärä: 

 
Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen. 
 
TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, 
lasketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuiten-
kin siten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran. 
 
 Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan aina yhdeksi riippumatta edun-
saajien lukumäärästä. 
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B. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja osakekohtaiset tun-
nusluvut 
 
Yleistä 
 
(1) Mitä jäljempänä todetaan koskee myös vakuutusyhdistyksiä ja sivuliikkeitä. 
 
(2) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös vakuutusyhtiön 
konsernitilinpäätöksessä. IAS–konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyhtiöemoyrityksen tulee myös esit-
tää tunnusluvut erillistilinpäätöksessään. 
 
(3) IAS –konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut tunnusluvut so-
veltuvin osin. Mikäli IAS–konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytettyjen erien laskentaperiaatteet 
poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä, tulee tunnusluvun nimeen lisätä tarkennus ”(IAS/IFRS)”. 
 
(4) Muussa kuin edellä mainitussa tapauksessa tässä määräyksessä esitettyä tunnusluvun nimeä ei saa käyt-
tää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksessä.  
 
(5) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja muulloinkin 
kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osavuosikatsauksessa, johdon osa-
vuotisessa selvityksessä tai VVV:lle toimitettavassa tunnuslukuraportissa. 
 
(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä  ja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt tuottavat lisäksi tunnuslu-
kuraportin ensimmäiseltä vuosipuoliskolta tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 3 ja 4). Sen var-
mistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslukuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava 
tarvittaessa lisätietoja.  
 
(7) Tilinpäätöksen liitetiedossa on esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperi-
aatteet. 
 
(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yhtiö ei ole toi-
minut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. 
 
(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit 
sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 
 
(10) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 
 
(11) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 
 
(12) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun laskennan 
yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä määräyksessä esitetyllä tavalla. 
 
(13) Tunnuslukuraporttina on ensimmäiseltä vuosipuoliskolta (tilanteesta 30.6.) tuotettava seuraavat tie-
dot: 
 

• Vakuutusmaksutulo (ennen jälleenvakuuttajien osuutta) 
• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (sijoituslajeittain) 
• Sijoitusjakauma käyvin arvoin 
• Yhdistetty kulusuhde (vahinko) 
• Liikekustannussuhde (henki) 
• Vakavaraisuuspääoma 
• Vastuunkantokyky (vahinko) 
• Vakavaraisuusaste (henki) 
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(14) Vertailutietoina tunnuslukuraportissa esitetään vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja 
edellisen tilikauden tiedot. 
 
Pääomalaina 
 
(15) Mikäli pääomalainan (saatu) tilikauden aikana kertynyttä korkoa ei ole merkitty tuloslaskelmaan tai 
mikäli tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana kertynyttä korkoa ei ole merkitty tuloslaskelmaan ja ta-
seeseen, nämä vähennetään tunnusluvuissa käytettävästä tuloksesta ja/tai omasta pääomasta. 
 
Verot 
 
(16) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tuloveroina 
otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Tilikau-
den verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai aikaisemmilta tilikausilta maksettua tai palautettua tai maksuun 
pantavaa tai palautettavaa veroa. Tuloveroilla tarkoitetaan tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä veroja, 
joten satunnaisista eristä johtuvaa veroa ei oteta huomioon tunnuslukujen veroissa. Jos aikaisempiin tili-
kausiin kohdistuvien verojen määrä on olennainen, ilmoitetaan tämä tunnusluvusta annettavan tiedon yh-
teydessä. 
 
Laskennalliset verovelat ja –saamiset 
 
(17) Tunnusluvuissa laskennalliset verovelat ja –saamiset (tase) ja niiden muutos (tuloslaskelma) otetaan 
huomioon KILA:n laskennallisista veroveloista ja –saamisista (12.9.2006) antamassa yleisohjeessa koh-
dassa 3 määritellyn vaihtoehdon 2 tai 3 mukaisesti siinäkin tapauksessa, että ne on tilinpäätökseen merkitty 
vaihtoehdon 1 mukaisesti. Esittäminen vaihtoehdon 2 tai 3 mukaisesti tarkoittaa sitä, että huomioon ote-
taan jaksotuseroista aiheutuvien laskennallisten verovelkojen ja –saamisten lisäksi myös muista väliaikai-
sista eroista, kuten arvonkorotuksista, arvostuseroista, konserniaktiivan tai –passiivan kohdistamisesta, ty-
tär- ja osakkuusyritysten voitoista ja tappioista sekä muuntoeroista mahdollisesti aiheutuvat laskennalliset 
verovelat ja –saamiset. Jos kaikkia laskennallisia verovelkoja ja –saamisia ja niiden muutoksia ei ole sisäl-
lytetty tuloslaskelmaan ja taseeseen, kerrotaan tunnuslukujen yhteydessä, että ne on sisällytetty tunnuslu-
kuihin ja annetaan tästä menettelystä tarvittavat lisätiedot. 
 
(18) Toimintapääomapohjaisista tunnusluvuista vähennetään kuitenkin vain lähitulevaisuudessa todennä-
köisesti realisoituva laskennallinen verovelka. Tämä merkitsee, että taseeseen sisältyvät laskennalliset ve-
rovelat lisätään toimintapääomaan, mikäli ne eivät lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoidu. Jos on 
todennäköistä, että taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat kuten sijoitusten arvostuseroihin, ar-
vonkorotusrahastoon, jaksotuseroihin tai muihin väliaikaisiin eroihin liittyvät laskennalliset verovelat rea-
lisoituvat lähitulevaisuudessa, vähennetään tämä laskennallinen verovelka toimintapääomasta. Laskennalli-
sia verosaamisia käsitellään vastaavasti (nettoperiaate). 
 
Pääomalaina 
 
(19) Pääomalainaa ei oteta huomioon tunnusluvuissa omaan pääomaan kuuluvana eränä, vaan sitä käsitel-
lään luonteensa mukaisesti velkana. 
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä  
 
(20) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertyneestä erotuksesta ja vapaaehtoisista varauksista) otetaan huomioon tunnuslukuja lasketta-
essa, ts. tilinpäätössiirtojen kertymästä vähennetään laskennallinen verovelka ennen erän huomioon otta-
mista omana pääomana. Vastaavasti menetellään konsernitilinpäätöksessä (KPL 6 luvun 7 §:n 5 mom). 
 
Pakolliset varaukset 
 
(21) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden taloudellisen 
luonteen mukaisesti. 
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Tunnuslukujen laskentakaavoja ja analyysien esittäminen 
 

A. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 
 
 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
1.1 Liikevaihto = 
 
Vahinkovakuutuksen liikevaihto: 
+ Vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+ sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+ muut tuotot 
 
Henkivakuutuksen liikevaihto: 
+ Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+ sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+ muut tuotot 
 
1.2 Liikevoitto tai –tappio ja kokonaistulos 
 
Liikevoitto tai -tappio=  
± voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, satunnaisia eriä, tilinpäätössiirto-
ja  ja  veroja (vahinkovakuutus)  
± voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), satunnai
 sia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja (henkivakuutus) 
 
Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi  
 
Vakuutusmaksutuotot  xx 
Korvauskulut  xx 
Liikekulut  xx 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut  xx 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta xx 
 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset 
niiden oikaisut ja arvon muutokset  xx 
Muut tuotot ja kulut  xx 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista 1)  xx 
Liikevoitto tai -tappio  xx 
 
Tasoitusmäärän muutos  xx 
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä  xx 
 
Satunnaiset tuotot  xx 
Satunnaiset kulut  xx 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  xx 
 
Tilinpäätössiirrot  xx 
Tuloverot ja muut välittömät verot  xx 
Vähemmistöosuudet 1)   xx 
Tilikauden voitto tai tappio  xx 
 
1)  koskee konsernitilinpäätöstä 
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Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi  
 
Vakuutusmaksutulo  xx 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset,  
 niiden oikaisut ja arvon muutokset   xx 
Maksetut korvaukset  xx 
Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja  
tasoitusmäärän muutosta  xx 
Liikekulut  xx 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut  xx 
Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja  
tasoitusmäärän muutosta  xx 
 
Muut tuotot ja kulut  xx 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista 1)  xx 
Liikevoitto tai -tappio  xx 
 
Tasoitusmäärän muutos  xx 
Lisäedut (asiakasedut) 2)  xx 
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä  xx 
 
Satunnaiset tuotot  xx 
Satunnaiset kulut  xx 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  xx 
 
Tilinpäätössiirrot  xx 
Tuloverot ja muut välittömät verot  xx 
Vähemmistöosuudet 1)  xx 
Tilikauden voitto tai tappio  xx 
 
”Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin ja kuluihin” sisältyy yhteistakuuerän muutos. 
 
1)  koskee konsernitilinpäätöstä 
2)  Lisäetuihin sisällytetään takuukoron  ylimenevät korot. 

 
 Kokonaistulos 
 
Liikevoitto/-tappio  xx 
+/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän  
arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos  xx     xx 
 
1.3 Sijoitustoiminnan tuotto 
 
Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolasken-
nassa. 
 
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 käytettävissä ole kassaperusteista laskentaa, voidaan 
tuotto laskea suoriteperusteisesti. Vakuutusyhdistykset, pienet vakuutusyhtiöt ja pienet 
sivuliikkeet voivat käyttää tunnuslukua laskiessaan sitoutuneena pääomana sijoitusten 
vuoden alun ja lopun keskiarvoa käyvin arvoin ja sijoitusten tuottoina sijoitusten kirjan-
pidollisia tuottoja, joita oikaistaan sijoitusten arvostuseroilla. 
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Kauden tuotto lasketaan ns. mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaa-
vaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-
arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko kau-
den 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 tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (esim. päiväpainotuksesta ei saa siir-
tyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, esim. kiinteistöt, johon ei 
voida soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikoh-
taista laskentaa. 
 
Kassavirta (suoritevirta) = ostot – myynnit – tuotot + kulut 
 
Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen 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 sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoi-
tusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten 
osalta menetellään vastaavasti. 
 
Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan 
hoitokulut (esim. oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoi-
topalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (esim. säilytyspalkkiot ja vakuutus-
liikkeen valuuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, 
toimitusmaksut, takaisinmaksupalkkiot ja muut korkotuotot. 
 
Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kir-
jataan kohdistamattomiin tuottoihin. Tase-erä ”Rahat ja pankkisaamiset” eivät ole muka-
na sijoitusten markkina-arvossa eivätkä sitoutuneessa pääomassa. 
 
Sitoutunutta pääomaa laskettaessa kiinteistökaupoissa syntyneet merkittävät maksuaikoi-
hin liittyvät kauppahintasaamiset ja –velat oikaistaan suoriteperusteesta kassaperusteen 
mukaiseksi (kaupat kirjattu tapahtumapäivän mukaan). 
 
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin tulee eri taulukoissa olla saman suuruinen. 
 
Ks. määräyksen liite 3 sivu 5 
 
B. Sijoitustoiminnan nettotuottoerittely  
 
Sijoitustoiminnan suorat nettotuotot kirjanpidossa + arvonmuutokset kirjanpidossa + ar-
vostuserojen muutos. 
 
Ks. määräyksen liite 3 sivu 4. 
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1.4. Sijoitusjakauma käyvin arvoin 
 
Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa. 
 
Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen ko-
ron rahastot raha-markkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastet-
taviin muihin yhteissijoitusyrityksiin , jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöi-
hin luetaan kiinteistösijoituksiin. 
 
Johdannaisten siirtyvissä erissä olevat laskennalliset arvostuserot ja ennakkomaksuissa 
olevat preemiot kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 
 
Sijoituksiin ei oteta mukaan sijoituksiin liittyviä kauppahintasaamisia ja –velkoja. 
Sijoitusjakauma sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset. 
 
Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään jvk –salkun modifioitu duraatio (D mod). . 
 
Sijoitusjakauma käyvin arvoin ks. määräyksen liite 3 sivu 3 
 
1.5 Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina 
(käyvin arvoin) = 
 
± liikevoitto tai tappio 
+ korkokulut ja muut rahoituskulut  
+ perustekorkokulu 
± arvonkorotusrahastoon/ käyvän arvon rahastoon kirjattu  
 arvonkorotus/peruutus 
± sijoitusten arvostuserojen muutos 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100 
+ taseen loppusumma  
- sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
± sijoitusten arvostuserot 

 
Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen 
keskiarvona. 
 
Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvi-
tettyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun 
muutoksilla. 
 
Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja 
vakuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmak-
sutuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut vakuu-
tustekniset vastuuerät. Perustekorkokulu lasketaan kertomalla vuoden alun diskontattu 
vastuuvelka edellisen vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla. Mikäli em. menetelmä ei 
anna oikeaa kuvaa perustekorkokulun määrästä, yhtiön tulee laskea perustekorkokulu tar-
kemmalla menetelmällä. 
 
Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutu-
neet erät kuin korkokulut, esimerkiksi tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan 
pääoman kurssivoitot ja -tappiot. 
 
1.6 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 
 
Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökun-
nan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden 
mahdollinen osa-aikaisuus. 
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Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuu-
tusyritykseen. Laskelmaa on oikaistava yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden 
henkilöiden osalta. Jos vakuutusyrityksen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-
aikaisia työntekijöitä, voidaan laskea tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa summa kokoai-
kaisen henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä 

 
 
 2) Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 

2.1 Vakuutusmaksutulo = 
 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  
 
2.2 Vahinkosuhde – prosentteina = 
 
korvauskulut  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 
vakuutusmaksutuotot 
 
Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = 
 
korvauskulut (ilman perustekorkokulua)  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 
vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) 
 
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 
 
2.3 Liikekulusuhde prosentteina =  
 
liikekulut 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 
vakuutusmaksutuotot 
 
Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 
 
Mikäli yhtiön jälleenvakuutusaste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluis-
sa oleellinen, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta. 
 
Bruttoliikekulusuhde prosentteina = 
 
Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 
Vakuutusmaksutulo ennen jällenvakuuttajien osuutta 
 
2.4 Yhdistetty kulusuhde prosentteina =  

 
vahinkosuhde + liikekulusuhde 
 
Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = 
 
vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde 
 
Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä 
bruttoliikekulusuhdetta).   
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2.5 Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = 
 
+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen  
+ tilinpäätössiirtojen kertymä  
± sijoitusten arvostuserot  
± laskennalliset verovelat 
+ pääomalainat (VVV:n luvalla) 
- aineettomat hyödykkeet 
± muut laissa säädetyt erät 
 
2.6 Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 
 
2.7 Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = 
 
Toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus 1)

 
1) koskee konsernitilinpäätöstä 

 
2.8 Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) = 
 
vakavaraisuuspääoma 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100 
vakuutustekninen vastuuvelka – tasoitusmäärä 
 
Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 
 
2.9 Vastuunkantokyky prosentteina = 
 
vakavaraisuuspääoma  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯x 100 
vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta 
 
Vakuutusmaksutuotot lasketaan kahdeltatoista edeltävältä kuukaudelta jälleenvakuuttaji-
en osuuden jälkeen. 
 
Jos tunnusluku ei kuvaa toimintaa (esim. runsaasti run-off -liikettä), sitä ei ilmoiteta. 
 
3) Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 
 
3.1 Vakuutusmaksutulo = 
 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  
 
3.2 Liikekustannussuhde prosentteina = 
 
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen 
 hankintamenojen muutosta 
+ korvausten selvittelykulut  x 100 
 kuormitustulo (ja taseen loppusumma) 
  
Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. 
Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä 
ja liikekulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita. 

 
Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä 
liikekuluihin. 
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Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. 
 
Liikekuluina käytetään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppu-
summaan. 
 
3.3 Toimintapääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = 
 
+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen 
+ tilinpäätössiirtojen kertymä 
± sijoitusten arvostuserot 
± laskennalliset verovelat 
+ pääomalainat (VVV:n luvalla) 
- aineettomat hyödykkeet 
± muut laissa säädetyt erät 
 
3.4 Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 
 
3.5 Vakavaraisuuspääoma tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa = 
 
toimintapääoma + tasoitusmäärä + vähemmistöosuus 1)

 
1)  koskee konsernitilinpäätöstä 
 
3.6 Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) = 
 
vakavaraisuuspääoma                                          x 100 
vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä -  
75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
 
Vakuutustekninen vastuuvelka lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 

 
B. OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
 
Valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonan-
tovelvollisuudesta noudattava vakuutusyhtiö, vakuutusomitusyhteisö tai rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekohtaisen tuloksen IAS 33 Osakekoh-
tainen tulos –standardin mukaisesti ja osakekohtaisen oman pääoman tämän määräyksen 
mukaisesti. Lisäksi lasketaan osakekohtainen substanssi käyvin arvoin.  Osakean-
tioikaisuja ja osakkeiden lukumäärän laskentaa käsitellään tarkemmin IAS 33:ssa.  
 
1. Osakekohtainen oma pääoma 
 
 Oma pääoma 
 Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 
 
2. Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin)= 
 
 +oma pääoma 
 ±sijoitusten arvostuserot 1)

 ±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista 
 osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
 
1) Sijoitukset, joita ei ole kirjattu taseessa käypään arvoon.      
 
Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslu-
kujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä koh-
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tuusperiaate (henkivakuutusta koskeva kohtuusperiaate) on otettu huomioon tunnuslukua 
laskettaessa.   

 
Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut 
 
(22) Mikäli konserniin kuuluu sekä vahinko- ja/tai henkivakuutusyhtiöitä että luottolaitoksia on tunnuslu-
kujen laskentaperusteissa kerrottava, miten vakavaraisuuspääoma on jaettu vahinko- ja henkivakuutuksen 
ja luottolaitostoiminnan kesken. 
 
(23) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen konsernin sisäis-
ten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä IFRS 8 –standardin (Operating 
segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa kerrotaan laskennan toteutustapa. 
 

6.10.27 Riskit ja riskienhallinta 
 
(1) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaatteet (riskien-
hallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi,  riskienhallinnan vastuu ja valvonta, riskienhallinnan pro-
sessit ja riskit ( riskien luokittelu, riskimittarit, valvonnanrajat) sekä raportointi. 
 
(2) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta olennaisia 
riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita riskejä. 
 
(3) Riskejä koskeva liitetieto: 
 

• Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 
 
 1. Riskien määrittely ja riskienhallinnanstrategiat; 
 2. Riskienhallintaprosessit; 
 3. Vakuutusmatemaattiset oletukset ja 
 4. Määrällisiä tietoja vakuutusriskeistä 
 

• Sijoitusriskien 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; 
 2. Riskienhallintaprosessit ja 
 3. Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä. 
 

•   Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 
 

  1. Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia; 
 2. Riskienhallintaprosessit ja 

  3. Kuvaus olennaisista muista riskeistä. 
 

6.10.28 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
 
Mitä edellä on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös konsernin liitetietoihin. 
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6.11 Muut erinäiset määräykset 

6.11.1 Muu taloudellinen informaatio  
 
(1) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, sivuliike tai lailla perustettu eläkelaitos voi itse julkistaa tilinpäätöksensä ja 
siihen liittyvän toimintakertomuksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää. Julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa koskee myös AML. 
 
(2) Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi esitetään lisäin-
for-maatiota, nimenä voi olla esimerkiksi vuosikertomus. Toimintakertomus-nimeä saa käyttää vain viralli-
seen tilinpäätökseen liittyvästä toimintakertomuksesta. 
 
(3) Vakuutusyrityksen julkaistessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä esi-
merkiksi lehdissä tulee tuloslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä 
ainakin pääsarakkeittain.  
 
(4) Mikäli tunnusluvusta käytetään määräyksen kohdassa 6.10.26 esitettyä nimeä vakuutusyrityksen jul-
kaistessa tunnuslukuja vakuutusyrityksen taloudellisesta tilasta ja tuloksesta muussa yhteydessä kuin tilin-
päätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osavuosikatsauksessa, johdon osavuotisessa 
selvityksessä tai VVV:lle toimitettavassa tunnuslukuraportissa, lasketaan tunnusluvut kohdan  6.10.26 mu-
kaisesti.  
 
(5) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonaiskatsaus sel-
laisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta vakuutusyhtiön tai vakuutus-
yhdistyksen konsernia, tai lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sisältämästä konser-
nista, tulee tämä katsaus esittää sellaisessa muodossa, että siitä käy selvästi ilmi, ettei sitä ole laadittu kon-
sernia tai konsernitilinpäätöstä koskevia ohjeita noudattaen. Sen vuoksi muun muassa tuloslaskelma-, tase- 
ja toimintakertomustermien käyttö on rajoitettava viralliseen tilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei koske työeläkevakuutusyhtiötä) 
 
(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijaan sovelletaan AML 2 luvun 
säännöksiä, Ratan standardia 5.1 (Säännöllinen tiedonantovelvollisuus) ja tämän määräyksen tilinpäätöstä, 
tilinpäätöstiedotetta sekä osavuosikatsausta ja johdon osavuotista selvitystä koskevia kohtia. 
 
(7) Muihin julkisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan säännöksiä osavuosikatsauksesta ja johdon osavuotises-
ta selvityksestä siten kuin VYL 8 luvun 27 §:ssä ja tässä määräyksessä määrätään. Myös sellaisen julkisen 
vakuutusyhtiön, johon ei sovelleta AML 2 luvun 5 §:ää, on laadittava siinä tarkoitettu osavuosikatsaus 
noudattaen AML 2 luvun 5 §:n 1-5 momentin ja 5 a §:n säännöksiä ja VMA:ta sekä RATA:n standardia 
5.1 siten kuin kohdassa 6.11.2. todetaan. Muihin julkisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan vain osavuosikat-
sausta ja johdon osavuotista selvitystä, mutta ei tilinpäätöstiedotetta koskevia säännöksiä. Osavuosikatsaus 
voidaan laatia joko kuudelta tai kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta. Katsaus on toimitettava rekisteröitä-
väksi patentti- ja rekisterihallitukselle kolmen kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä. 
 

6.11.2 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 
 
(1) Julkisen kaupankäynnin kohteena oleva vakuutusyhtiö tai vakuutusomistusyhteisö noudattaa Rahoitus-
tarkastuksen standardia 5.1. säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta muilta osin, paitsi seuraavien kohti-
en osalta, jotka korvaavat standardin vastaavat kohdat: 

 
Luku 4. Normiperusta 
 
Kohta (8)  
Vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta säädetään VYL:ssä ja 
STMtpA:ssa ja STMsijA:ssa sekä VYL:ssä todetuin osin KPL:ssä ja STMtpA:ssa todetuin 
osin  KPA:ssa. STMtpA:n 6 luvun 26 a §:ssä säädetään julkisen kaupankäynnin kohteena 
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olevan arvopaperin liikkeeseen laskeneen vakuutusyhtiön velvollisuudesta laatia konserni-
tilinpäätöksensä IFRS –standardeja noudattaen.  Toimintakertomuksen sisällön ja sen laa-
timisessa noudatettavien periaatteiden osalta säännökset ovat VYL 8 luvun 6 §:ssä ja 8-13 
§:ssä. 
 
Kohta (9) 
VYL 8 luvun 9-13 §:ssä on säädetty vakuutusyhtiön toimintakertomukseen sisältyvistä tie-
doista. 
 
Kohta (10) 
Rahoitustarkastuksen oikeus antaa asiakokonaisuutta koskevia sitovia määräyksiä perustuu 
AML 2 luvun 10 e §:n 3 momenttiin.  Sen mukaan Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia 
määräyksiä VMA:ssa tarkoitettujen tietojen osalta. Vakuutustoimialan erityispiirteiden 
osalta noudatetaan VVV:n antamia määräyksiä.  
 
Luku 6. Tilinpäätös 
 
Kohta (3) 
Konsernin emoyrityksenä oleva vakuutusyhtiö tai vakuutusomistusyhteisö, jonka arvopa-
perit ovat julkisen tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteena, ei 
saa laatia erillistilinpäätöstään vapaaehtoisesti IFRS-standardeja noudattaen. Edellä mainit-
tu konsernin emoyrityksen oleva vakuutusyhtiö tai vakuutusomistusyhteisö laatii konserni-
tilinpäätöksensä IFRS-standardeja noudattaen. Jos edellä tarkoitettu vakuutusyhtiö ei ole 
velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä, sen on laadittava erillistilinpäätöksensä IFRS-
standardeja noudattaen.  
 
Kohta (8) 
STMtpA edellyttää tiettyjen liitetietojen esittämistä IFRS –tilinpäätöksessä. 
 
Luku 6.3 Kansallisten lisävaatimusten esittäminen 
 
Kohta (22) 
IFRS –standardien mukaan laaditussa tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä on tilin-
päätöksen liitetiedoissa esitettävä STMtpA 26 §:n ja  VYL 8 luvun 29 §:n mukaiset lisä-
tiedot. 
 
Kohta (23)  
STMtpA:n ja VYL:n edellyttämät liitetiedot ovat IFRS-standardien mukaisesti laadittuun 
tilinpäätökseen sisältyviä täydentäviä tietoja. Kansallisesta sääntelystä tulevat vaatimukset 
eivät voi korvata tai muuttaa IFRS-tilinpäätöksen sisältöä tai laatimisperiaatteita. 
 
Luku 7 Toimintakertomus 
 
7.2. Toimintakertomuksen sääntely 
 
Kohta (4) ensimmäinen lause 
VYL 6 luvun 8 §:n mukaan tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, josta säädetään 
VYL 9-13 §:issä. 
 
Kohta (6) 
Toimintakertomuksessa esitettävistä asioista säädetään VYL 8 luvun 9 § - 13 §:ssä, 
AML:ssa ja VMA:ssa. 
 
Kohta (7) 
VYL 8 luvun 9 §:n 3 momentti edellyttää, että toimintakertomuksessa esitettävään analyy-
siin (vakuutusyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä yhtiön taloudellisesta 
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asemasta) on tarvittaessa sisällytettävä täydentävää tietoa ja lisäselvityksiä tilinpäätöksessä 
esitetyistä luvuista. 
 
7.3. Toimintakertomuksen laatimisperiaatteet 
 
7.3.4. Muut laatimisperiaatteet 
 
Kohta (25) viimeinen lause 
Emoyrityksestä annetaan VYL 8 luvun 9  - 13 §:n edellyttämät tiedot. 
  
7.4.2. Viittaukset tilinpäätökseen 
 
Kohta (32) 
IFRS –standardit ja VYL:n toimintakertomussäännökset sekä VMA edellyttävät muun 
muuassa seuraavilta osin samaan aihealueeseen liittyvien tietojen esittämistä: 

• IFRS –standardit ja VYL:n lähipiiritietojen esittämistä liitetiedoissa. VYL 8 lu-
vun 8 §:n mukaan lähipiiritiedot voidaan esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa ja  
toisaalta toimintakertomuksessa. 

• IFRS –standardit ja VMA osakekohtaisen tuloksen esittämistä toisaalta tuloslas-
kelmassa ja toisaalta toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa 

• IFRS-standardit ja VYL:n tilikauden jälkeisten tapahtumien ja STMtpA:n rahoi-
tusvälineisiin liittyvän riskin esittämistä toisaalta toimintakertomuksessa ja toi-
saalta tilinpäätöksen liitetiedoissa. IFRS-standardien mukaan ne esitetään tilin-
päätöksen liitetiedoissa. IFRS-4:n (vakuutussopimukset) mukaan riskejä koskeva 
informaatio esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.  

• STMtpA taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen (sarjat) esittämistä 
    tilinpäätöksen liitetiedoissa. VMA:n mukaan tunnusluvut voidaan esittää  
     joko toimintakertomuksessa tai ti-
linpäätöksessä. VMA:n mukaan, jos ne on esitetty     tilinpää-
töksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa. 

 
Kohta (33) 
Samojen tietojen esittäminen sekä tilinpäätöksessä että toimintakertomuksessa ei yleensä 
ole tarpeellista.   
 
Kohta (34) 
VYL 8 luvun 8 §:n 4 momentin mukaan toimintakertomustiedot (VYL 8 luku 10-13 §) 
voidaan toimintakertomuksen sijasta esittää tilinpäätöksen liitetietoina, jollei KPL:ssä toi-
sin säädetä. VMA:n mukaan, jos esim. omistusta ja määräysvaltaa sekä taloudellista kehi-
tystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan 
viitata toimintakertomuksessa. Mikäli tilinpäätöksen liitetiedoissa asiasta annetaan toimin-
takertomusta täydentävää/yksityiskohtaisempaa/selventävää tietoa, viitataan toimintaker-
tomuksessa aina tilinpäätöksen liitetietoihin. 
 
Kohta (35) 
Jos toimintakertomuksessa jätetään esittämättä siinä esitettäväksi säädettyjä tietoja, tulisi 
toimintakertomuksessa tarvittaessa viitata näiltä osin tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin. 
Toimintakertomusta täydentävät suuret asiakokonaisuudet voidaan toimintakertomuksen 
sijaan esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa, jolloin toimintakertomuksessa viitataan näiltä 
osin tilinpäätöksen liitetietoihin. 
 
Kohta (36) 
Toimintakertomuksessa viitataan aina tilinpäätöksessä esitettyyn tietoon, jos viittaus on 
ymmärrettävyyden ja johdonmukaisuuden takia tarpeellinen. 
 
7.5. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 
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Kohta (43)  
Arviossa taloudellisesta asemasta ja tuloksesta on esitettävä keskeisimmät liikkeeseenlas-
kijan liiketoimintaa sekä taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut ja analysoi-
tava niiden muutoksia.  STMtpA 11 §:n mukaiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnus-
lukusarjat esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

 
           Kohta (45) 

Tunnuslukujen laatimista ja esittämistä käsitellään kohdassa 6.10.26. Kun tunnusluvusta 
käytetään kohdan 6.10.26 mukaista nimeä, lasketaan se ko. määräyksen kohdassa määritel-
lyllä tavalla. 
 
7.9. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Kohdat (58) ja (59) 
Toimintakertomuksessa on arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasa-
puolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita liiketoi-
minnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. STMtpA 14 §:n mukainen vakuutusyhtiön ris-
kejä ja riskienhallintaa koskeva kattava tieto annetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdan 
6.10.27 mukaisesti. Toimintakertomuksessa viitataan näiltä osin tilinpäätöksen liitetietoi-
hin.  
 
Kohta (60) 
IFRS –tilinpäätöksenlaatijan tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista aiheutuvien riskien 
esittämistä säätelee IFRS-7 ja vakuutusriskien esittämistä säätelee IFRS-4.  IFRS-
standardien mukaan riski-informaatio esitetään tilinpäätöksessä. 
 
7.10.4. Tilauskantaa ja siihen liittyvät riskit 
 
Kohdat (72) ja (73) 
Ei sovelleta vakuutusyhtiöihin. 
 
7.10.7. Osakeyhtiölain edellyttämät tiedot 
 
Kohdat (102)-(114) 
VYL 8 luvun 10-13 §:n mukaan ko. osakeyhtiölain edellyttämät tiedot esitetään toiminta-
kertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa.  
 
8 Tunnusluvut 
 
Vakuutusyhtiö esittää erillistilinpäätöksessä STMtpA 11 §:n ja kohdan 6.10.26 mukaiset 
tunnusluvut (tunnuslukusarjat). IFRS/IAS –konsernitilinpäätöksessä suositellaan vakuu-
tusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön esittävän tässä määräyksessä tarkoitetut tunnusluvut 
soveltuvin osin. Mikäli IFRS/IAS–konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytettyjen eri-
en laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä, tulee tunnusluvun 
nimeen lisätä tarkennus ”(IFRS/IAS)”. Muutoin tunnusluvut lasketaan kohdan 6.10.26 
mukaisesti. Mikäli emoyhtiönä oleva vakuutusyhtiö tai vakuutusomistusyhteisö esittää 
konsernitilinpäätöksessään, tilinpäätöstiedotteessaan, osavuosikatsauksessaan tai johdon 
osavuotisessa selvityksessä kohdan 6.10.26 mukaisia tunnuslukuja, lasketaan ne ko. koh-
dan mukaisesti, mikäli tunnusluvusta käytetään kohdassa 6.10.26 esitettyä nimeä. 
 

6.12 
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Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat ohjeet 

6.12.1 Rahoitusmarkkinavälineet kirjanpidossa 

6.12.1.1 Johdannaissopimukset 
 
(1) Johdannaissopimuksilla tarkoitetaan näissä ohjeissa sopimuksia, joiden arvo riippuu yhden tai useam-
man todellisen tai kuvitteellisen kohde-etuuden arvon taikka kohde-etuuksien arvonmuutosta kuvaavan in-
deksin muutoksesta.  
 
(2) Johdannaisten käsittely verotuksessa, niiden taloudellinen vaikutus tai niiden oikeudellinen tulkinta 
saattavat poiketa johdannaisten kirjanpidollisesta käsittelystä. Johdannaissopimusten riskit ovat yleensä 
ensisijaisesti riippuvia kassavirtojen koosta ja niiden vaihtelevuudesta pikemmin kuin johdannaisten arvon 
perustana olevien omaisuuserien koosta. 
 
(3) Suojaavan johdannaissopimuksen dokumentointi ja suojauksen tehokkuus ks. kohta  6.5.4 alakohta 13  
(suojaussuhde). 
 
(4) Mikäli johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa ei-suojaavina, vaikka ne olisi tehty (operatiivi-
sesti) suojaamistarkoituksessa, ne käsitellään kirjanpidossa silloin samalla tavalla kuin ei-
suojaamistarkoituksessa  tehdyt sopimukset.  
 
Johdannaissopimusten määritelmät 
 
(5) 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. 
 
(6) Optiotyyppisiä sopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esim. valuutat, osakkeet, 
korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja korkolattiat sekä näi-
den yhdistelmät (korkokaulukset), koronvaihtosopimuksiin liittyvät optiot (swaptiot) sekä luotto-optiot ja 
luottoswapit. 
 
(7) Termiinityyppisellä sopimuksella tarkoitetaan etukäteen sovittuun hintaan tapahtuvaa kohde-etuuden 
toimitusta tai nettoarvon tilitystä määrättynä eräpäivänä. Termiinisopimus on molempia osapuolia (ostaja 
ja myyjä) sitova. 
 
(8) Termiinityyppisiä sopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esim. valuutat, osakkeet, korkoin-
strumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset. 
 
(9) 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 pe-
rustua nimellispääomiin, joita ei vaihdeta sopimusten osapuolten kesken. 
 
(10) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla 
sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää. 
 
(11) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta omaisuuserästä tai johdannaissopimuksesta tai niiden 
yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).  
 
 
 
 
 
 
Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä 
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Optiotyyppiset sopimukset 
 
Käsittely kirjanpidossa 
 
Sopimuksen solmiminen 
 
(12) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu merkitään kirjanpi-
toon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asetetusta osto- tai myyntioptiosta saata-
va preemiomaksu merkitään kirjanpitoon saadun ennakkomaksun luonteisesti velaksi. Taseeseen kirjatta-
vassa preemiomaksuerässä otetaan tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät 
palkkiot ym. kulut. 
 
Sopimuksen sulkeminen 
 
(13) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä kirjataan alkuperäisestä sopimuksesta maksetun, aikaisem-
milla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position sulkemiseen käytetystä optios-
ta saadun preemion erotus tuotoksi tai kuluksi sille tilikaudelle, jolloin sopimus suljetaan. Vastaavasti kir-
jataan tuotoksi tai kuluksi alkuperäisestä sopimuksesta saadun, aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla 
oikaistun preemion ja vastakkaisesta sopimuksesta maksetun preemion erotus. 
 
Sopimuksen raukeaminen 
 
(14) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostaja kirjaa maksamansa preemion kuluksi 
ja sopimuksen myyjä saamansa preemion tuotoksi sille tilikaudelle, jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikai-
semmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset arvonmuutokset oikaisevat tuottoa ja kulua. 
 
Sopimuksen toteuttaminen 
 
(15) 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 tilikau-
delle, jonka aikana toteuttaminen tapahtuu. 
 
(16) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, maksettu 
tai saatu preemio merkitään kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushinnan lisäykseksi tai vähennyk-
seksi. 
 
Käsittely tilinpäätöksessä 
 
Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset 
 
(17) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan (markkina-
arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotus kirjataan tilinpäätöksessä tuotoksi, kuitenkin enin-
tään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua 
määrää. 
 
(18) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuksen palautus), 
kirjataan maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulke-
mishinnan erotuksesta kuluksi määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tili-
kauden tuotoksi kirjattua määrää. Kuluksi kirjataan myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien eri-
en arvonnousun ylittävä osa preemion arvonlaskusta. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, 
mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 
 
(19) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä alemman op-
tiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjataan vastaavalla tavalla tuottoa ja tilin-
päätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon erotuksesta vastaavasti kulua. 
  

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

102

 
 
 
(20) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei kirjata arvostustuottoa tai -kulua, jos suojatta-
vasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskelmaan arvonmuutosta tai jos suojataan 
taseen ulkopuolista erää. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien 
positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan tulosvaikutteisesti. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus pe-
ruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 
 
Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 
 
(21) Option myyjä kirjaa realisoitumattoman tappion (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman 
kirjanpitoarvon erotuksen) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei kirjata ennen kuin so-
pimus raukeaa, suljetaan tai toteutetaan. 
 
(22) Option ostaja kirjaa realisoitumattoman tappion preemion määrään asti. Koska ostaja ei tappiotilan-
teessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopimuksesta syntyvän maksimi-
tappion. Realisoitumattomia voittoja ei kirjata. 
 
Termiinisopimukset 
 
Käsittely kirjanpidossa 
 
Sopimuksen solmiminen 
 
(23) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei suoriteta mak-
suja. Sopimukset ja niiden muutokset on kuitenkin rekisteröitävä välittömästi taseen ulkopuolisina si-
toumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen. 
 
Sopimuksen sulkeminen 
 
(24) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla 
tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus sulje-
taan. 
 
 Sopimuksen toteuttaminen 
 
(25) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin toteutushinta 
muodostaa luovutetun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden poistamattoman hankin-
tamenon erotus kirjataan sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin luovutus tapahtuu. 
 
(26) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, merkitään kohde-etuuden hankintame-
no (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tehdä tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus 
arvostetaan seuraavan kerran laadittavassa tilinpäätöksessä asianomaista omaisuuslajia koskevien määräys-
ten mukaisesti. 
 
(27) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutus-
hinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä merkitään sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin 
sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy. 
 
(28) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai position 
johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa, jaksotetaan johdannaissopimuksesta eräpäivänä 
saatava tai suoritettava määrä olennaisuuden periaatteella tuotoksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suo-
jaus kohdistuu. 
 
(29) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan ko. sopimuksen kohde-etuutta, joka realisoidaan ter-
miinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen luovutushintaa. Vas-
taavasti, jos termiinisopimuksella suojataan tulevia termiinisopimuksen kohde-etuuteen tehtäviä sijoituk-
sia, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen hankintahintaa. Hankintamenon oikaisu jaksot-
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tuu hankitun joukkovelkakirjalainan tai rahamarkkinasijoituksen hintaerojaksotuksen yhteydessä ao. in-
strumentin pitoajalle. 
 
Käsittely tilinpäätöksessä 
 
Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 
 
(30) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi sopimuksen mu-
kaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen sulke-
mishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden 
kuluksi kirjattua määrää oikaistuna sopimuksesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. 
 
(31) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena kirjataan kuluksi tilinpäätöshetken todennäköisen 
sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta 
tase-erästä tai positioon luetuista eristä kirjattua positiivista arvonmuutosta (arvonalennuksen palautus) oi-
kaistuna sopimuksesta aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla. Termiinisopimuksen arvonlaskusta on 
kirjattava kuluksi myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus. 
Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä ai-
heettomaksi. 
 
(32) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta tai 
jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei kirjata arvostustuottoa tai -kulua tulos-
laskelmaan. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen 
arvonmuutoksen, ylitys kirjataan kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se 
osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 
 
(33) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin väli-
nen erotus jaksotetaan korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi termiinisopimuksen voimassa-
oloaikana. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei 
olennaisesti vaikuta tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. Valuuttatermiinillä suojattu ly-
hytaikainen valuuttamääräinen saaminen tai velka voidaan kuitenkin arvostaa suoraan termiinikurssiin, 
mikäli korkoeron merkitys on vähäinen. 
 
Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 
 
(34) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken todennäköisen 
sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisempina tilikausina kirjatuilla ar-
von-muutoksilla oikaistuna kirjataan ennen sopimuksen sulkemista tai päättymistä tehtävässä tilinpäätök-
sessä kuluksi. Realisoitumattomia tuottoja ei kirjata.  Ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin 
ja avistakurssin välinen piste-ero jaksotetaan ja kirjataan korkotuottoihin tai - kuluihin. Termiinikurssin ja 
avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta tilinpää-
töksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 
 
Koron-  ja valuutanvaihtosopimukset 
 
Käsittely kirjanpidossa 
 
Sopimuksen solmiminen 
 
(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimusten solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen solmimishet-
kellä ei suoriteta maksuja. Kaikki sopimukset tulee kuitenkin rekisteröidä taseen ulkopuolisina sitoumuk-
sina sopimusten tekohetkestä alkaen. 
 
Sopimuksen sulkeminen 
 
(36) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio jaksotetaan suo-
jatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuksella on suojattu taseessa ole-
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vaa saamis- tai velkaerää. Mikäli saamis- tai velkaerä on poistunut taseesta, johdannaissopimuksen voitto 
tai tappio kirjataan heti tuotoksi tai kuluksi. 
 
Käsittely tilinpäätöksessä 
 
Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 
 
(37) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella 
tilikauteen kohdistuvat korot. 
 
(38) Tuloslaskelmaan merkitään lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja valuutanvaih-
tosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen positiivinen ero-
tus, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua 
arvostuskulua. Sopimuksista aiheutuvien tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivisesta ero-
tuksesta kirjataan kuluksi määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjat-
tua positiivista arvonmuutosta. Suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä 
osuus diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen negatiivisesta erotuksesta on kuitenkin aina kirjattava ku-
luksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä 
aiheettomaksi. 
 
(39) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuutosta, ei 
myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvo-
jen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua kirjata. Mikäli kuitenkin kassavirtojen nykyarvojen negatiivinen 
erotus ylittää suojattavan kohteen positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan. Ylitystä vastaava ar-
vonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se seuraavassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. 
 
Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset 
 
(40) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen 
diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus kirjataan aina täysimääräisesti kuluksi. Positiivista erotusta 
ei kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi. 
 
Tuloslaskelma- ja tase-erät 
 
(41) Suojaamistarkoituksessa tehdystä johdannaissopimuksesta syntyvät tuotot ja kulut kirjataan pääsään-
töisesti samaan tuloslaskelman erään kuin suojattavasta tase-erästä tai positiosta kirjattavat tuotot ja kulut 
kirjataan. 
 
(42) Tuotot ja kulut, jotka syntyvät kun suojaavat johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset eräänty-
vät, kirjataan realisoituneiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään. Mikäli johdannais-
sopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, kirjataan johdannaissopimuksen tulos myyntivoiton 
tai –tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopimus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, kirjataan 
johdannaissopimuksesta syntynyt tulos hankintahinnan lisäykseksi ja vähennykseksi. Suojatessa saamista 
ja velkaa korkotason muutokselta kirjataan johdannaissopimuksesta syntyneet tuotot ja kulut korkotuotto-
jen ja kulujen oikaisuna. 
 
(43) Arvostettaessa suojaamistarkoituksessa tehdyt  johdannaissopimukset tilinpäätöksissä kirjataan reali-
soitumaton arvostustulos alla olevan omaisuuden arvostusta vastaavalla tavalla arvonalennuksiin tai niiden 
palautuksiin. 
 
(44) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten arvostustulos kirjataan sijoitustoiminnan 
muiden sijoitusten tuottoihin ja kuluihin. 
 
(45) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyistä johdannaissopimuksista syntyvät tuotot ja kulut , jotka 
syntyvät, kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, kirjataan realisoituneiden tuotto-
jen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään. Muut kuin edellä mainitut ei-suojaaviin johdannaisso-
pimuksiin liittyvät tuotot ja kulut kirjataan samaan tuloslaskelmaerään kuin vastaavien suojaavien instru-
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menttien tai käteissijoitusten tuotot ja kulut (esim. korkotuotot ja –kulut korkotuottoihin/-kuluihin).  Ar-
vostettaessa johdannaissopimukset tilinpäätöksessä kirjataan arvostustulos arvonalennuksiin  (hankintame-
non alittava osuus) ja niiden palautuksiin. Hankintamenon ylittävää osuutta arvostustuloksesta ei kirjata. 
 
(46) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen pis-
te-ero jaksotetaan ja kirjataan korkotuottoihin tai - kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-
ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta tilinpäätöksen antamaan kuvaan ti-
likauden tuloksesta. 
 
(47) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä merkitään termiinisopimusten osalta ta-
seen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta oikaistaan taseeseen merkittyjä pree-
miomaksuja. 
 
Liitetiedot/muut vastuusitoumukset 
 
(48) Tilinpäätöksen liitetietona selostetaan yrityksen johdannaissopimusten käyttämisessä soveltamat peri-
aatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi selvitetään johdannaissopimusten käyttö suojaus-
tarkoitukseen ja muuhun tarkoitukseen. Edellä mainitut tiedot annetaan, jos johdannaissopimusten määrä 
on merkittävä tai niihin perustuva riski on olennainen yrityksen toiminnan kannalta. Jos johdannaissopi-
musten merkitys on vähäinen, on tästä mainittava erikseen. 
 
(49) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa esitetään johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskentaperiaat-
teet. 
 
(50) Johdannaissopimukset esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti jaoteltuna. Erittely annetaan 
erikseen suojaavien ja ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta: 
 

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

 
(51) 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 osakejoh-
dannaisten osalta osakkeiden käypä arvo tilinpäätöshetkellä. Lisäksi esitetään kussakin alaryhmässä sopi-
musten ajallinen ulottuvuus, jos tieto on olennainen sopimuksiin liittyvän riskin arvioimiseksi. Käyvät ar-
vot voivat perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuk-
sesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määritysmalleihin. Käyvän arvon määritysmene-

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

106

 
 
 
telmät selostetaan kunkin alaryhmän osalta erikseen. Valuuttamääräiset sopimukset muutetaan euromääräi-
siksi avista- tai termiinikurssiin sopimuksesta riippuen. 
 
(52) Taulukossa tiedot annetaan avointen ja suljettujen sopimusten osalta erikseen. Annetusta informaati-
osta tulee käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä. 
 

6.12.1.2 Takaisinostosopimukset ja arvopaperilainaus 
 
Merkitseminen kirjanpitoon 
 
Takaisinostosopimukset 
 
(1) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit säilyvät myyjän taseessa. Vastaavasti niitä arvopapereita, 
jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin ei merkitä ostajan taseeseen. 
 
(2) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet kirjataan ve-
loiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi. 
 
(3) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit arvostetaan tilinpäätöksessä kyseistä omaisuuslajia koske-
van arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu korvaus merkitään kirjanpitoon korko-
na. Korko jaksotetaan sopimuksen voimassaoloajalle. 
 
Arvopapereiden lainaus 
 
Lainaksiantaja 
 
(4) Lainatut arvopaperit säilyvät lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa. 
 
(5) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit arvostetaan kyseistä omaisuuslajia koskevan ar-
vostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja muut kompensaatiot (kuten 
esim. käteisosinkoa ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) merkitään tuloslaskelmaan suoriteperustei-
sesti tuotoksi. 
 
(6) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja saa vakuu-
den realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden poistamattoman hankinta-
menon ja tämän vastikkeen erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 
 
(7) Lainaksiantajan on pidettävä lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lainauksen 
kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä. 
 
Lainaksiottaja 
 
(8) Lainaksiottaja ei merkitse lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan myydessä arvopa-
perit edelleen myyntihinta merkitään taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi lainaksiantajalle. 
 
(9) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka merkitään taseeseen lainaksi otettujen arvopape-
reiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä. Lainaksiottaja 
kirjaa maksamansa preemion ja muut vastikkeet (kuten esim. käteisosinkoa ja merkintäoikeuksia vastaavat 
vastikkeet) tilinpäätökseen suoriteperusteisesti kuluksi. 
 
(10) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle realisoituu ar-
vopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -
tappio. 
 
(11) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, merkitään tästä aiheutuvat 
kulut ja menetykset pakollisina varauksina kuluksi. 
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(12) Lainaksiottajan on pidettävä rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lainauksen 
kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuksen päivämäärä ja myyn-
tihinta. 
 
Tuloslaskelma- ja tase-erät 
 
(13) Takaisinostosopimuksin luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet kirjataan vakuutusyhtiön ta-
seessa ”Muihin velkoihin”. Maksetut vastikkeet merkitään vastaavasti ”Muihin saamisiin”. 
 
(14) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko merkitään muiden sijoitusten korko-
kuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuottoihin. 
 
(15) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset merkitään tuloslaskelmaan muiden sijoitusten tuottoi-
hin. Lainauksesta maksetut korvaukset merkitään vastaavasti muiden sijoitusten kuluihin. 
 
Liitetiedot 
 
(16) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjä ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvopaperit liitetiedois-
sa pantteina. 
 
(17) Arvopapereiden lainaksiantajan tulee antaa taseen liitetiedoissa selvitys lainassa olevien arvopaperei-
den laadusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestoajasta. 
 
(18) Lainaksiottajan tulee antaa taseen liitetiedoissa selvitys lainattujen arvopapereiden määrästä, laadusta 
ja käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista on lisäksi annettava koh-
dan 6.10.20 mukainen liitetieto. 
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III osa: Vastuuvelka ja sen kattaminen sekä vakavaraisuus 

7 Vastuuvelka (ohje) 

7.1  Vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelka 

7.1.1 Vastuuvelkaraportti  
 
(1) Vakuutusyhtiön vastuullisen vakuutusmatemaatikon on laadittava tilinpäätöksen vastuuvelasta raportti, 
jossa on erityisesti huomioitu seuraavat seikat (lakisääteinen tapaturma aina omana osaluokkana): 
 

• laskuperustemuutoksien arvioitu vaikutus tilinpäätösvuoden vastuuvelkaan vakuutusluokittain se-
kä ennen jälleenvakuuttajien osuutta että omalla vastuulla olevilta osin. Muutokset on ryhmiteltävä 
vakuutusmaksuvastuuseen, varsinaiseen korvausvastuuseen ja tasoitusmäärään 

• mikäli vakuutusmaksuvastuusta on vähennetty vakuutusten aktivoidut hankintamenot, niiden mää-
rät vakuutusluokkakohtaisesti 

• vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvä siirtovastuun täydennys vakuutusluokittain 
• vakuutusluokkakohtainen korvausvastuun riittävyyden seurantalaskelma, jossa esitetään edellisinä 

vuosina sattuneita vahinkoja varten vuoden alussa varattu korvausvastuu vähennettynä tilivuoden 
kuluessa edellisinä vuosina sattuneista vahingoista maksetuilla suorituksilla ja vuoden lopussa 
näistä vahingoista vielä varattu korvausvastuu 

• mikäli korvausselvittelyssä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausva-
kuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regres-
sisaamiset on vähennetty korvausvastuusta, niiden määrät ilmoitetaan vakuutusluokkakohtaisesti 

• merkittävät muutokset yhtiön korvausselvittelyssä tilikauden aikana, kuten esimerkiksi periaa-
temuutokset, raportointimuutokset, atk-muutokset tai siirtyminen sisäisistä korvauskäsittelijöistä 
ulkoisiin 

• tilikauden aikana tapahtuneet kannanluovutukset ja niiden vaikutus tilinpäätöshetken vastuuvel-
kaan vakuutusluokittain 

• suuret vahingot tilikauden aikana, niistä maksetut korvaukset, tilinpäätöshetken vastuuvelka sekä 
ennen jälleenvakuuttajien osuutta että omalla vastuulla olevilta osin 

• tulevaan jälleenvakuutukseen liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi suurvahingot, merkittävät ali-
varaukset tai sopimusriidat sekä näihin liittyvät varaukset 

• menevään jälleenvakuutukseen liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi myöhästyneet merkittävät 
saamiset, sopimusriidat tai selvitystilaongelmat sekä näihin liittyvät varaukset. 

 
(2) Raportti on toimitettava VVV:lle kohdan 13.1 mukaisesti. 
 

7.1.2 Laskuperusteet  
 
(1) Yhtiön soveltamat vastuuvelan laskuperusteet on kokonaisuudessaan dokumentoitava. 
 
(2) Tilinpäätöshetken vastuuvelan laskuperusteiden tulee sisältää vakuutusluokittain, kuitenkin niin, että 
va-kuutusluokkiin sisältyvät lakisääteiset lajit ja merkittävästi erilaiset liikkeet eritellään omina osaluokki-
naan, ainakin seuraavat seikat: 
 
Vakuutusmaksuvastuusta 

• vakuutusmaksuvastuun määräämistapa ja 
• miten jälleenvakuuttajien osuus määrätään. 

 
Varsinaisesta korvausvastuusta 

• eläkemuotoisen korvauksen ja siihen liittyvän kertakaikkisen korvauksen määräämistapa, 
• muiden tunnettujen ja tuntemattomien vahinkojen määräämistapa, 
• vahingonselvittelyvarauksen määräämistapa, 
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• valuuttakurssien käsittely, 
• vahinkokohtaisen varauksen raja, 
• vahinkokohtaisen varauksen periaatteet, 
• muun kuin eläkemuotoisen korvauksen korkoutuksen suoritustapa, 
• käytetyt laskuperustekorot ja 
• miten jälleenvakuuttajien osuus määrätään. 

 
(3) Laskuperusteiden tulee myös sisältää yhtiön käyttämät periaatteet, kun vastuuvelka on arvioitava muul-
loin kuin tilinpäätöshetkellä. 
 
(4) Yhtiön on vähintään neljän vuoden välein tarkistettava, että laskuperusteissa käytetyt kollektiivivaraus-
kertoimet ja tehdyt vahinkokohtaiset varaukset ovat olleet riittäviä. Vakuutusluokat voidaan tarpeen mu-
kaan jakaa eri tarkistusvuosiin. Tehdyistä tarkistuksista on tehtävä kirjallinen dokumentointi ja vastuuvelan 
laskuperusteista on ilmettävä, milloin tietyn vakuutusluokan vastuuvelka on tarkistettu ja milloin se mah-
dollisesti tullaan tarkistamaan. On myös dokumentoitava, ovatko tilastot olleet puutteellisia ja miten niitä 
on täydennetty. 
 
(5) Tilinpäätöksessä sovellettavat uudet vastuuvelan laskuperusteet on toimitettava tiedoksi yhtiön halli-
tuk-selle.  
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8 Vakuutusyhtiön (ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä) ja kolmannen 
maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen sijoitustoiminta sekä vastuuvelan 
kate 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 6 luvun 10 §:n 2 kohta ja 10 luvun 24 § 
UVYL 34 § 1 mom.,  34 a § 2 mom. 
  

8.1 Sijoitussuunnitelma 
 
(1) Mitä jäljempänä on määrätty vakuutusyhtiön sijoitussuunnitelmasta, koskee myös  kolmannen maan 
vakuutusyhtiön sivuliikettä. Mitä jäljempänä on määrätty koskevaksi vakuutusyhtiön hallitusta, koskee 
myös kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen pääasiamiestä. Sijoitustoiminnan yleisten tavoitteiden 
laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten laadittu arvio ja siitä tehdyt johtopäätökset tulee kolmannen maan 
vakuutusyhtiön sivuliikkeen liittää sijoitussuunnitelmaan. 
 
(2) Vakuutusyhtiön hallituksen on laadittava ja hyväksyttävä yhtiölle sen varojen sijoittamista koskeva 
suunnitelma (sijoitussuunnitelma) ottaen huomioon harjoitettu vakuutustoiminta ja toimintaympäristö sekä 
omien pääomien määrä ja VYL 11 luvun 7 §:n, 12 §:n ja 18 §:n toimintapääoman vähimmäismäärää kos-
kevat vaatimukset.  
 
(3) Sijoitussuunnitelman laatimista varten on yhtiön vastuullisen vakuutusmatemaatikon esitettävä halli-
tukselle kirjallinen selvitys yhtiön vastuuvelan luonteen asettamista vaatimuksista yhtiön sijoitustoiminnal-
le. Yhtiön vastuullisen vakuutusmatemaatikon on myös annettava kirjallinen lausunto siitä, täyttääkö halli-
tuksen laatima sijoitussuunnitelma nämä vaatimukset. 
 
(4) Sijoitussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Hallituksen pöytäkirjaan on liitettävä hallituksen hyväk-
symä sijoitussuunnitelma. Pöytäkirjaan on liitettävä myös edellä mainittu vastuullisen vakuutusmatemaati-
kon lausunto. 
 
(5) Sijoitussuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat seikat: 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnan yleisistä tavoitteista: 
 

• sijoitustoiminnan suuntaamisen yleiset periaatteet 
• sijoitusten tuottotavoitteet lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 
• sijoitusten yleiset hajautustavoitteet 
• valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet 
• sijoituksille asetettavat likviditeettitavoitteet 
• sijoituksille, kuten esimerkiksi velkasitoumusten vakuuksille, asetettavat yleiset turvaa-

vuustavoitteet 
• johdannaisten käyttöä koskevat periaatteet, joissa on määriteltävä, millaisia johdannaisso-

pimuksia yhtiö pitää sijoitusriskiä pienentävinä tai sijoitusten tehokkaan hoidon mahdol-
listavina. 

 
Näiden tavoitteiden laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten hallituksen tulee arvioida säännölli-
sesti (vähintään kerran vuodessa): 

 
• toimintaympäristön tila ja kehitysnäkymät 
• sijoituksiin sisältyvät riskit arvonmuutoksen, odotetun tuoton, turvaavuuden ja valuutta-

liikkeen suhteen 
• vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset sijoitusten tuotolle ja likvidisyydelle sekä 

valuuttaliikkeelle 
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• sijoitusten riskinkantokyky lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• arvio vakavaraisuusaseman kehityksestä. 

 
 Arvio ja siitä tehdyt johtopäätökset tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnassa sovellettavista yksityiskohtaisista rajoista 
 

Hallituksen tulee päättää säännösten ja määräysten mukaisesti sekä rajat sijoituksille yksittäisiin 
kohteisiin että kumulatiiviset rajat eri tyyppisille riskeille mukaan lukien johdannaisinstrumentit. 
Päätöksen tulee sisältää ohjeet sijoitusten mahdollisista suojaamisperiaatteista sekä valuuttaliikkeen 
järjestämisestä. Valuuttaliikkeen järjestämistä koskevissa ohjeissa on otettava huomioon myös välil-
liset valuuttariskit. 

 
 Erityisesti hallituksen tulee päättää, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä varoja voidaan sijoit-
taa: 
 

• vakuutusyhtiön tytäryhtiöiden toimintaan 
• samaan yhteistoimintaryhmään kuuluvan toisen vakuutusyhtiön ja sen tytäryhtiöiden 

toimintaan 
• konsernisuhteen perusteella tai jollain muulla perusteella merkittävää määräysvaltaa 

käyttävien yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden toimintaan sekä viimeksi mainit-
tujen yhteisöjen kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen toimintaan. 

 
Hallituksen tulee päättää niistä periaatteista, joilla varoja voidaan sijoittaa yhtiöihin, joiden omista-
jana tai hallinnossa on vakuutusyhtiön hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia henkilöitä 
tai yhtiön tilintarkastajia. 

 
Hallituksen tulee myös päättää myönnetyiltä lainoilta ja muilta velkasitoumussijoituksilta edellytet-
täviä vakuuksia koskevista periaatteista. Tässä päätöksessä on erikseen käsiteltävä takausten antaji-
na ja takausvakuutusten myöntäjinä toimivilta eri yhteisöiltä hyväksyttävien kokonaisvastuiden yh-
teisökohtaisia enimmäismääriä. 

 
Hallituksen päätös sijoitustoiminnan organisaation päätösvaltuuksista ja raportoinnista hallituk-
selle 

 
Hallituksen tulee päättää, miltä osin se itse päättää sijoitustoiminnasta ja miltä osin päätösvalta siir-
retään organisaation eri tasoille. Päätösvallan siirron osalta hallituksen on edellytettävä, että se saa 
säännöllisin, riittävän lyhyin väliajoin kirjallisen selvityksen tehdyistä sijoituksista, kokonaissijoi-
tusten olemisesta säädetyissä rajoissa sekä uusien sijoitusten vaikutuksesta kokonaissijoituksiin. 
Selvitys tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 

 
Vakuutusyhtiön tytäryhtiöiden, samaan yhteistoimintaryhmään kuuluvan toisen vakuutusyhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden toimintaan sekä konsernisuhteen tai jollain muulla perusteella merkittävää mää-
räysvaltaa käyttävien yhteisöjen ja henkilöiden toimintaan sijoitettujen varojen ja niiden vakuuksien 
muutoksista on hallituksen edellytettävä jatkuvaa kirjallista raportointia. Myös nämä selvitykset tu-
lee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 

 
(6) Vakuutusyhtiön sijoitussuunnitelman tulee sisältää selvitys omaisuudenhoitajien käytöstä. 
 
(7) Sijoitussuunnitelma on organisaatiossa tehokkaalla tavalla saatettava jokaisen asianomaisen tietoon ja 
tilintarkastajille sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle. 
 

8.2 Luottolaitokseen tai ETA-valtiossa toimiluvan saaneeseen vakuutusyhtiöön rin-
nastettavat yhteisöt 
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(1) VYL 10 luvun 7 §:n 3) kohdassa tarkoitettuun luottolaitokseen tai ETA-valtioissa toimiluvan saanee-
seen vakuutusyhtiöön rinnastetaan seuraavat yhteisöt: 

Finnvera Oyj 
Kuntarahoitus Oy 
Kuntien asuntoluotto Oy 
Kuntien takauskeskus 
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj 
Svensk Exportkredit 
Eksportfinans ASA 
Kommunalbanken AS 
Kommuninvest Sverige AB 

8.3 Johdannaissopimukset vastuuvelan katteessa 
 
(1) Sijoitusriskiä pienentäviä johdannaissopimuksia saa lukea vastuuvelkaa kattavaan omaisuuteen niiden 
positiivisia käypiä arvoja käyttäen, kun johdannaissopimuksille on osoitettavissa vastaava sijoitettujen va-
rojen määrä.  Tällaiset johdannaissopimukset on kohdistettava näihin omaisuuseriin.  Samaan kohde-
etuuteen liittyvät erilaiset johdannaissopimukset on arvioitava yhdessä vastaavien varojen kanssa netto-
määräisesti. 
 
(2) Käytettäessä johdannaissopimuksia sijoitusten tehokkaan hoidon edistämiseksi on sopimusten kohde-
etuuksille laskettava käypä arvo, joka ei saa ylittää vastuuvelan katteeksi hyväksyttävien VYL 8 luvun 16 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen raha- ja pääomamarkkinavälineiden sekä osakkeiden ja osuuksien yhteis-
määrää.  Tällöin vastuuvelkaa kattavaan omaisuuteen voidaan lukea näiden johdannaissopimusten positii-
viset käyvät arvot. 
 
(3) Johdannaistiliasemaa, joka kohde-etuuksien käypään arvoon arvostettuna johtaa sellaisten omaisuuseri-
en myyntiin, joita ei omisteta (lyhyeksi myynti) tai ostoon, joka ylittää vastuuvelan katteeksi hyväksyttävi-
en VYL 8 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen raha- ja pääomamarkkinavälineiden sekä osakkeiden 
ja osuuksien yhteismäärän (long -tiliasema), ei saa lukea vastuuvelkaa kattavaan omaisuuteen, vaikka niillä 
olisikin positiivinen käypä arvo. 
 
(4) Vastuuvelkaa kattava omaisuus muodostuu katekelpoiseksi hyväksyttävien varojen ja näin sallittujen 
johdannaistiliasemien positiivisten käypien arvojen summasta. 
 

8.4 Katteen luettelointi 
 
Kateluettelon muoto 
 
(1) Kateluettelo on laadittava selväkielisessä kirjallisessa muodossa ja automaattisen tietojenkäsittelyn tal-
lenteena, jollei VVV näiltä osin myönnä poikkeusta. 
 
(2) Tilikauden päättymisajankohdan tilannetta vastaava kateluettelo on saatettava selväkieliseen kirjalli-
seen muotoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Katteenhaltijan on ilmoi-
tettava VVV:lle kateluettelon sijaintipaikan osoite sekä luettelon ylläpidosta vastaavan henkilön nimi ja 
yhteystiedot. 
 
Kateluettelon säilyttäminen 
 
(3)  Kateluettelo liitteineen on säilytettävä katteenhaltijan hallussa taikka, jos siihen on perusteltu syy, Eu-
roopan talousalueella toisen vakuutusyhtiön tai luottolaitoksen hallussa 10 vuotta sen laatimisesta. 
 
Omaisuuserien merkitseminen kateluetteloon 
 
(4) Kustakin yksittäisestä omaisuuserästä kateluetteloon on merkittävä riittävät yksilöintitiedot, kuten 
omaisuuserän ja siihen kuuluvien asiakirjojen nimike, sijainti, säilytyspaikka ja katearvo sekä käypä arvo, 

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

113

 
 
 
jos se poikkeaa katearvosta. Jäljempänä alakohdassa 6 tarkoitetussa tapauksessa omaisuuserä on lisäksi yk-
silöitävä viittauksella siihen kohtaan, jossa sama omaisuuserä on mainittu VYL 10 luvun 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetussa, kateluettelon liitteeksi laaditussa luettelossa. 
 
(5) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat varat on merkittävä kateluetteloon omaksi 
osastokseen. 
 
(6) Jos omaisuuserään kohdistuu sen katearvoa vähentävä pantti- tai muu erityinen oikeus, joka rajoittaa 
omaisuuserän käyttämistä vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin aikana, tällainen erityinen oikeus on 
mainittava kateluettelossa ilmoittamalla oikeuden sisältö, arvo ja haltija sekä etuoikeusasema suhteessa 
katteen haltijaan. 
 
(7) Kateluettelo tulee pitää ajantasaisena ja sen tulee vaadittaessa olla tulostettavissa selväkieliseen kirjalli-
seen muotoon. 
 
(8) Mitä edellä on määrätty omaisuuserien merkitsemisestä kateluetteloon, koskee myös sijoitussidonnais-
ten vakuutusten kateluetteloa. 
 

8.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitusriskin seuranta  
 
(1) Henkivakuutusyhtiö tai kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike ei saa ottaa liiallisia sijoitusriskejä 
hankkimalla jotakin omaisuuslajia oleellisesti vähemmän kuin sillä on tämän omaisuuslajin kokonaistuot-
toon (mukaan lukien arvonkehitys) sidottua vastuuvelkaa. 
 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten positiolaskelmat 
 
(2) Sijoitusriskin seuranta tapahtuu seuraavasti: 
 

• lasketaan paljonko vastuuvelkaa on sidottu eri sijoituskoreihin (Vi) 
• lasketaan paljonko yhtiö omistaa eri sijoituskoreihin kuuluvaa omaisuutta (Oi) 
• lasketaan positiivisten Vi - Oi -erotusten summa. 
 

(3) Positiivisten Vi - Oi -erotusten summa saa olla enintään 20 prosenttia toimintapääoman ja toimintapää-
oman vähimmäismäärän erotuksesta ja enintään viisi prosenttia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuve-
lasta. 

8.6 Katteen valvonta (ohje) 
 
(1) Vastuuvelan katteen on jatkuvasti täytettävä lakien, asetusten ja määräysten vaatimukset. 
 
(2) Jos vakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen pääasiamies ha-
vaitsee, että nämä vaatimukset eivät enää täyty tai, että kehitys saattaa olla johtamassa niiden täyttymättä 
jäämiseen, hänen on viipymättä ilmoitettava asiasta yhtiön hallitukselle ja hallintoneuvoston puheenjohta-
jalle sekä tilintarkastajalle ja VVV:lle. 
 

8.7 Katettavan vastuuvelan arviointi muulloin kuin tilinpäätöshetkellä (ohje) 
 
(1) Katettavan vastuuvelan määrä voidaan arvioida lisäämällä viimeiseen tarkasti laskettuun vastuuvelkaan 
laskuperustekoron kerryttämä määrä ja viimeisen tarkan vastuun laskentahetken jälkeiseen aikaan kohdis-
tuvien suoriteperusteisten vakuutusmaksujen nettomäärä sekä vähentämällä vastuusta sitä alentavien kor-
vausten määrä. Yhtiön tasoitusvastuu arvioidaan erikseen vastaavia periaatteita noudattaen. Siltä osin kuin 
yhtiö on arviointihetkeen mennessä tehnyt sitovia päätöksiä vastuuvelkaan varattaviksi tulevista asia-
kaseduista, on myös näiden vaikutus otettava huomioon vastuuvelan määrää arvioitaessa. 
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(2) Arvioidessaan katettavan vastuuvelan määrää edellä esitettyjen periaatteiden mukaan on yhtiön vas-
tuullisen vakuutusmatemaatikon otettava huomioon turvaavuuden asettamat vaatimukset. Jos vakuutusma-
temaatikolla on perusteltua syytä olettaa, että edellä mainitut periaatteet eivät johda riittävän tarkkaan arvi-
oon, on hänen arvioitava katettava vastuuvelka tai sen osa tarkempaa menettelyä käyttäen. 
 

8.8 Omaisuuden katearvon määrittäminen (ohje) 
 
(1) Vastuuvelan katteeseen luettava omaisuus arvostetaan kullakin tarkasteluhetkellä käypään arvoon sa-
moja periaatteita noudattaen kuin vastaava omaisuus arvostetaan kirjanpidossa (katso kohta 6..6). Mikäli 
omaisuuserään kohdistuu panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka rajoittaa omaisuuserän käyttämistä 
vakuutuslaitoksen selvitys-/konkurssipesässä, tällaisen erityisen oikeuden arvo tulee vähentää muutoin las-
kettavasta katearvosta.  

8A Vakuutusyhdistyksen sijoitustoiminta ja vastuuvelan kate 
 
Valtuutussäännös 
VakYhdL 10 luvun 4 § 
KateA 3 § , 6 § 3 ja 4 mom., 9 § 4 mom.,  13 § 
  

8A.1 Sijoitussuunnitelma 
 
(1) Vakuutusyhdistyksen hallituksen on laadittava ja hyväksyttävä yhdistykselle sen varojen sijoittamista 
koskeva suunnitelma (sijoitussuunnitelma) ottaen huomioon harjoitettu vakuutusliike ja toimintaympäristö 
sekä omien pääomien määrä ja VakYhdL 10a luvun 5 §:n vaatimukset.  
 
(2) Sijoitussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Hallituksen pöytäkirjaan on liitettävä hallituksen hyväk-
symä sijoitussuunnitelma.  
 
(3) Sijoitussuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat seikat: 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnan yleisistä tavoitteista: 
 

• sijoitustoiminnan suuntaamisen yleiset periaatteet 
• sijoitusten tuottotavoitteet lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä 
• sijoitusten yleiset hajautustavoitteet 
• valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet 
• sijoituksille asetettavat likviditeettitavoitteet 
• sijoituksille, kuten esimerkiksi velkasitoumusten vakuuksille, asetettavat yleiset turvaavuus-

tavoitteet 
• johdannaisten käyttöä koskevat periaatteet, joissa on määriteltävä millaisia johdannaissopi-

muksia se pitää suojaavina huomioiden jäljempänä esitetyt suojaavuuden kriteerit (ks. kohta 
8A.6). 

 
Näiden tavoitteiden laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten hallituksen tulee arvioida säännölli-
sesti (vähintään kerran vuodessa): 

 
• toimintaympäristön tila ja kehitysnäkymät 
• sijoituksiin sisältyvät riskit arvonmuutoksen, odotetun tuoton, turvaavuuden ja valuuttaliik-

keen suhteen 
• vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset sijoitusten tuoton ja likvidisyyden sekä valuutta-

liikkeen suhteen 
• sijoitusten riskinkantokyky lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• arvio vakavaraisuusaseman kehityksestä. 
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 Arvio ja siitä tehdyt johtopäätökset tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 
 
 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnassa sovellettavista yksityiskohtaisista rajoista 
 

Hallituksen tulee päättää säännösten sekä VVV:n määräysten mukaisesti rajat sekä sijoituksille yk-
sittäisiin kohteisiin että kumulatiiviset rajat eri tyyppisille riskeille mukaan lukien johdannaisin-
strumentit. Päätöksen tulee sisältää ohjeet sijoitusten mahdollisista suojaamisperiaatteista sekä va-
luuttaliikkeen järjestämisestä. Valuuttaliikkeen järjestämistä koskevissa ohjeissa on otettava huomi-
oon myös välilliset valuuttariskit. 

 
 Erityisesti hallituksen tulee päättää, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä varoja voidaan sijoit-
taa: 
 

• vakuutusyhdistyksen tytäryhtiöiden toimintaan 
• samaan yhteistoimintaryhmään kuuluvan toisen vakuutusyhdistyksen tai vakuutusyhtiön ja 

sen tytäryhtiöiden toimintaan 
• konsernisuhteen perusteella tai jollain muulla perusteella merkittävää määräysvaltaa käyttävi-

en yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden toimintaan sekä viimeksi mainittujen yhteisöjen 
kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen toimintaan. 

 
Hallituksen tulee päättää niistä periaatteista, joilla varoja voidaan sijoittaa yhtiöihin, joiden omista-
jana tai hallinnossa on vakuutusyhdistyksen hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia hen-
kilöitä tai yhdistyksen tilintarkastajia. 

 
Hallituksen tulee myös päättää myönnetyiltä lainoilta ja muilta velkasitoumussijoituksilta edellytet-
täviä vakuuksia koskevista periaatteista. Tässä päätöksessä on erikseen käsiteltävä takausten antaji-
na ja takausvakuutusten myöntäjinä toimivilta eri yhteisöiltä hyväksyttävien kokonaisvastuiden yh-
teisökohtaisia enimmäismääriä. 

 
Hallituksen päätös sijoitustoiminnan organisaation päätösvaltuuksista ja raportoinnista hallituk-
selle 

 
Hallituksen tulee päättää, miltä osin se itse päättää sijoitustoiminnasta ja miltä osin päätösvalta siir-
retään organisaation eri tasoille. Päätösvallan siirron osalta hallituksen on edellytettävä, että se saa 
säännöllisin, riittävän lyhyin väliajoin kirjallisen selvityksen tehdyistä sijoituksista, kokonaissijoi-
tusten olemisesta säädetyissä rajoissa sekä uusien sijoitusten vaikutuksesta kokonaissijoituksiin. 
Selvitykset tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 
 
Vakuutusyhdistyksen tytäryhtiöiden, samaan yhteistoimintaryhmään kuuluvan toisen vakuutusyhdi-
tyksen tai vakuutusyhtiön ja sen tytäryhtiöiden toimintaan sekä konsernisuhteen tai jollain muulla 
perusteella merkittävää määräysvaltaa käyttävien yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden toimintaan 
sijoitettujen varojen ja niiden vakuuksien muutoksista on hallituksen edellytettävä jatkuvaa kirjallis-
ta raportointia. Myös nämä selvitykset tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 

 
(4) Vakuutusyhdistyksen sijoitussuunnitelman tulee sisältää selvitys omaisuudenhoitajien käytöstä. 
 
(5) Sijoitussuunnitelma on organisaatiossa tehokkaalla tavalla saatettava jokaisen asianomaisen tietoon ja 
tilintarkastajille sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle.  
 

8A.2 Määritelmiä ja rinnastuksia 
 
(1) Asetuksella tarkoitetaan asetusta ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhdistyksen vastuuvelan 
katteesta (Kate A) . 
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Pankkisaamiset 
 
 (2) Kate A 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuiksi velkasitoumuksiksi katsotaan myös kaikki pank-
kisaamiset. 
 
 
 
VVV:n hyväksymät vakuudet 
 
(3) VVV:n hyväksymiä velkasitoumusten vakuuksia ovat: 
 

• vakuudet, jotka asetuksen 3 - 5 §:n mukaan voidaan sellaisenaan hyväksyä vastuuvelan katteeksi 
• aluskiinnityslaissa tarkoitetut kiinnitykset ja vastaavat kiinnitykset alukseen, joka on merkitty 

muussa ETA-valtiossa pidettävään alusrekisteriin 
• laissa kiinnityksestä ilma-aluksiin tarkoitetut kiinnitykset ja vastaavat kiinnitykset ilma-alukseen, 

joka on merkitty muussa ETA-valtiossa pidettävään ilma alusrekisteriin ja 
• ETA-valtiossa toimiluvan saaneen vakuutusyhtiön myöntämät henkivakuutukset enintään niiden 

takaisinostoarvoon saakka. 
 
(4) Velkasitoumukset, joihin liittyy edellä 2 ja 3 alakohdassa tarkoitettu vakuus, luetaan vakuuden katekel-
poiseen määrään saakka niihin Kate A 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin varoihin, joilla saadaan 
kattaa yhteensä enintään 25 % vastuuvelan bruttomäärästä. 
 
Eta-valtiossa toimiluvan saaneeseen julkisen valvonnan alaiseen talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön 
rinnastettavat yhteisöt 
 
(5) Kate A 3 §:n 3 kohdan nojalla ETA-valtioissa toimiluvan saaneeseen julkisen valvonnan alaiseen talle-
tuspankkiin ja vakuutusyhtiöön rinnastetaan seuraavat yhteisöt: 
 

Finnvera Oyj 
Kuntarahoitus Oy 
Kuntien asuntoluotto Oy 
Kuntien takauskeskus 
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj 
Svensk Exportkredit 
Eksportfinans ASA 
Kommunalbanken AS 
Kommuninvest Sverige AB 

 
Luetteloitu kate 
 
(6) Luetteloidulla katteella tarkoitetaan näissä määräyksissä sellaisia VakYhdL 10 luvun 3a §:n 5 ja 6 mo-
mentissa tarkoitettuihin omaisuuslajeihin kuuluvia ja Kate A:ssa säädetyt edellytykset ja rajoitukset täyttä-
viä varoja, jotka on merkitty 8A.10 kohdassa tarkoitettuun kateluetteloon. 
 
ETA -valtiossa sijaitsevat säännellyt markkinat 
 
(7) Kate A 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla 
ETA-valtion viranomaisen valvonnan alaista arvopaperipörssiä ja sellaista muuta ETA-valtiossa toimivaa 
vaihdantajärjestelmää, joka sisältyy komission Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaisemaan 
säänneltyjä markkinoita koskevaan luetteloon. 
 

8A.3 Eräät vastuuvelan bruttomäärästä vähennettävät tai siihen rinnastettavat erät 
 
Menevän jälleenvakuutuksen vähentäminen 
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(1) Jos menevä jälleenvakuutus on asianmukaisesti järjestetty, voidaan vastuuvelkaa katettaessa vähentää 
VakYhdL 10 luvun 3a §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu jälleenvakuutuksenantajien osuus vastuuve-
lasta täysimääräisesti, kuitenkin  enintään 70 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. VVV voi antaa vakuu-
tusyhdistykselle määräajaksi poikkeusluvan edellä mainittua suuremman osuuden vähentämiselle. 
 
(2) Jos VVV katsoo, ettei menevää jälleenvakuutusliikettä ole asianmukaisesti järjestetty, VVV voi rajoit-
taa vakuutusyhdistyksen oikeutta vähentää menevää jälleenvakuutusliikettä vastuuvelkaa katettaessa. 
 
(3) Jos jälleenvakuutuksenantaja on selvitystilassa tai on muuten syytä epäillä, että jälleenvakuutuksenan-
taja ei vastaa osuudestaan vastuuvelasta, voidaan jälleenvakuutuksenantajan osuus vastuuvelasta vähentää 
vain, mikäli VVV antaa siihen erityisestä syystä luvan. 
 

8A.4 Luetteloiduksi katteeksi kelpaava omaisuus 
 
Kate A 3 - 5 §:ssä tarkoitetut omaisuuslajit 
 
(1) Velkasitoumus, jonka vakuutena on ETA-valtiossa toimiluvan saaneen julkisen valvonnan alaisen va-
kuutusyhtiön myöntämä henkivakuutus tai kapitalisaatiosopimus, voidaan rinnastaa Kate A 3 §:n 3 kohdan 
mukaisiin velkasitoumuksiin. Katteeseen hyväksytään määrä, joka vastaa vakuutuksen takaisinostoarvoa, 
tai jos kuolemantapaussumma on tätä pienempi, kuolemantapaussummaa. Lisäksi edellytetään, että edun-
saaja on sama kuin vakuutuksenottaja. 
 
(2) Jos edellä mainittu henkivakuutus tai kapitalisaatiosopimus on myönnetty sijoitussidonnaisena, nouda-
tetaan, mitä sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvonkehityksen määräävistä sijoituskohteista on säädetty ja 
määrätty. 
  
(3) Kate A 6 §:n 1 momentin 2 kohdan soveltaminen: Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan kattaa yhteen-
sä enintään 25 % vastuuvelan bruttomäärästä 
 
 

 Omaisuuslaji Suurin sallittu osuus vastuuve-
lan bruttomäärästä, minkä ky-
seisellä omaisuuslajilla voi kat-
taa 

1) 

 

Ensi- ja jälleenvakuutusliikkeestä johtuvat saamiset vakuutuk-
senottajilta ja -antajilta sekä vakuutusedustajilta yhteensä 

Vakuutusyhdistyksillä saamiset jälleenvakuutuksenantajilta. 

25 % 

 

50 % 

2) Saamiset yksittäiseltä vakuutuksenottajalta tai -antajalta 5 % 

3) Saamiset vakuutusedustajilta yhteensä 5 % 

4) Saamiset yksittäiseltä vakuutusedustajalta 1% 

5) Verotuksessa vahvistettuja tai muita vastaavia saamisia ETA-
julkisyhteisöiltä 

25 % 

6) Saamiset edellisessä kohdassa tarkoitetulta muulta yksittäiseltä 
julkisyhteisöltä kuin ETA-valtiolta 

10 % 

7)  Saamiset ETA -talletuspankkien, ETA -luottolaitosten ja ETA - 3 % 
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vakuutusyhtiöiden takuurahastoilta yhteensä 

8) Alle kolme kuukautta erääntyneinä olleita taseen siirto- ja muita 
saamisia yhteensä 

5 % 

9) Edellisessä kohdassa tarkoitettuja saamisia yhdeksi yksittäiseksi 
taloudelliseksi riskiksi määriteltävältä kohteelta 

1 % 

10) Käteisvaroja yhteensä 3 % 

11) Sellaisia vakuudettomia yritystodistuksia, joilla itsellään tai nii-
den liikkeellelaskijan osakkeilla tai osuuksilla ei käydä kauppaa 
ETA -valtioissa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla yhteensä  

10 % 

12) Velkasitoumuksia, joiden vakuutena on kiinnitys ETA-valtiossa 
pidettävään alusrekisteriin merkittyyn alukseen yhteensä 

5 % 

13) Edellisessä kohdassa tarkoitettuun yksittäiseen alukseen kiinni-
tyksen omaavia velkasitoumuksia yhteensä  

2 % 

14) Velkasitoumuksia, joiden vakuutena on kiinnitys ETA -valtiossa 
pidettävään ilma-alusrekisteriin merkittyyn ilma-alukseen, yh-
teensä 

5 % 

15) Edellisessä kohdassa tarkoitettuun yksittäiseen ilma-alukseen 
kiinnityksen omaavia velkasitoumuksia yhteensä 

2 % 

 
 
(4) Tämän lisäksi tulee huomioida, mitä Kate A  8 - 10 §:ssä on säädetty eräiden yksittäisten riskikeskitty-
mien rajoittamisesta. 
 
(5) Jos omaisuuslajien ryhmissä 12 - 15 tarkoitettu alus tai ilma-alus on siirtynyt vakuuden realisoinnin 
kautta katteenhaltijan omistukseen, saadaan se lukea vastuuvelan katteeseen omistusoikeuden siirtymistä 
seuraavien viiden vuoden ajan arvostettuna kunkin tarkasteluajankohdan käypään arvoon. 
 
(6) Siltä osin kuin on kyse omaisuuslajien ryhmissä 12 - 15 tarkoitetuista varoista, katsotaan varojen sijait-
sevan sen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön kotimaassa, joka omistaa näissä ryhmissä tarkoitettujen 
velkasitoumusten vakuudet, eikä siis siinä valtiossa, jossa pidettävään rekisteriin alus tai ilma-alus on mer-
kitty. 
 

8A.5 Sijoitusrahasto-osuudet 
 
(1) VakYhdL 10 luvun 3a §:n 5 momentin 4 kohdan mukaan osuudet sijoitusrahastoissa ja muissa niihin 
rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä ovat katekelpoisia varoja. 
 
(2) Sijoitusrahastoja ovat SijRahL:ssa tarkoitetut sijoitusrahastot ja sellaiset ulkomaiset sijoitusrahastot ja 
muut niihin rinnastettavat yhteissijoitusyritykset, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa tai sellaisessa muussa 
valtiossa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö rinnastaa ETA-valtioon. Näitä yhteissijoitusyrityksiä ovat eri-
tyisesti kaikki ne yhteissijoitusyritykset, joihin sovelletaan EY:ssä 20.12.1985 annetun direktiivin 
85/611/ETY säännöksiin sopeutettua kansallista lainsäädäntöä (ks. SijRahL 2 §). Kate A 1 §:n 2 momentin 
mukaan asetuksessa tarkoitetaan yhteisöllä myös sijoitusrahastoa ja siihen rinnastettavaa muuta yhteissijoi-
tusyritystä. Kate A:ta sovelletaan sijoitusrahasto-osuuksiin seuraavasti: 
 

• Kiinteistöyhteisöllä tarkoitetaan Kate A 1 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan sellaista yhteisöä, 
jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa asetuksen 5 §:n 1 momentin 1 - 3 kohdassa mainit-
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tuja varoja. Näitä varoja ovat: ETA-valtiossa olevat kiinteistöt ja rakennukset, VYL 10 luvun 4 §:n 
3 momentin 5 kohdassa tarkoitetut ETA-valtiossa olevaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvat oi-
keudet sekä osakkeet ja osuudet kiinteistöyhteisöissä, joiden kotipaikka on ETA-valtiossa. Jos siis 
sijoitusrahaston pääasiallisena tarkoituksena on omistaa edellä lueteltuja varoja, tällaisen sijoitus-
rahaston osuudet luetaan yhtäältä Kate A 5 §:n 1 momentin ja siinä säädetyn 40 %:n enimmäisra-
jan soveltamisalaan ja toisaalta Kate A  9 §:n ja siinä säädetyn 5 %:n (poikkeustapauksessa 10 
%:n) enimmäisrajan soveltamisalaan. 

 
• Kate A 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa käsitellään osakkeita ja osuuksia yhteisöissä, joiden koti-

paikka on ETA-valtiossa, ja muiden yhteisöjen sellaisia osakkeita ja osuuksia, joilla käydään 
kauppaa ETA-valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, lukuun ottamatta osakkeita ja 
osuuksia kiinteistöyhteisöissä. Muiden kuin kiinteistöyhteisöiksi luokiteltavien sijoitusrahastojen 
osuudet kuuluvat siis yhtäältä Kate A 4 §:n 1 momentin 5-7 kohtien ja sitä koskevan 50 %:n 
enimmäisrajan soveltamisalaan ja toisaalta Kate A 9 §:n ja siinä säädetyn 5 %:n (poikkeustapauk-
sessa 10 %:n) enimmäisrajan soveltamisalaan. 

 
• Kuten Kate A 7 §:n 1 kohta osoittaa, yhdistyksen maksuvalmiusriskin rajoittamiseksi 7 §:ssä sää-

dettyä 10 %:n rajoitusta ei sovelleta osakkeisiin ja osuuksiin sellaisissa sijoitusrahastoissa ja muis-
sa niihin rinnastettavissa yhteissijoitusyrityksissä, joita tarkoitetaan Kate A 4 §:n 1 momentin 5 
kohdassa. Kate A 9 §:n 1 momentin 1 kohta osoittaa, ettei myöskään siinä säädettyä kahden pro-
sentin rajoitusta sovelleta näihin osakkeisiin ja osuuksiin.  
 

• Ns. kehitysyhtiöt ja "venture capital" -yhtiöt eivät ole sijoitusrahastoja tai sijoitusrahastoihin rin-
nastettavia muita yhteissijoitusyrityksiä. Kate A säännöksiä (kuten 7 ja 9 §:ää) sovelletaan kehi-
tysyhtiöihin ja "venture capital" -yhtiöihin samalla tavoin kuin muihinkin yhtiöihin. 

 

8A.6 Johdannais-, takaisinosto- ja arvopaperilainaussopimukset vastuuvelan kattees-
sa 
 
Johdannaissopimukset 
 
(1) Johdannaissopimuksen käyttö vastuuvelan katteena olevan omaisuuden yhteydessä on sallittua siltä 
osin kuin johdannaissopimus on tehty suojaamaan katteena olevan omaisuuden arvoa arvon alenemista 
vastaan. Lisäksi on sallittua asettaa osto-optio vastuuvelan katteena olevaan omaisuuserään liittyen. Tällöin 
kuitenkin käytetään kyseisen omaisuuserän katearvona asetetun option lunastushintaa sen ollessa käypää 
arvoa alhaisempi. 
 
(2) Johdannaissopimukset eivät yksinään kelpaa vastuuvelan katteeksi. Jos 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 tur-
vaavaa vakuutta, ei kuitenkaan voida huomioida omaisuuserän katearvoa määritettäessä. Kuitenkin jos va-
luuttajohdannaissopimuksen 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 yhtei-
sö, jonka VVV rinnastaa edellä tarkoitettuun talletuspankkiin tai vakuutusyhtiöön, voidaan valuuttajoh-
dannaissopimus ottaa huomioon suojaavana omaisuuden katearvon määrittämisessä edellyttäen, että va-
luuttajohdannaissopimuksella operatiivisesti suojattu omaisuuserä on dokumentoitu deltakorjattujen va-
luuttajohdannaissopimusten kohde-etuusarvon ja operatiivisesti suojattujen käteissijoitusten osalta. Valuut-
tajohdannaissopimukset otetaan katearvon määrittämisessä huomioon suojaavina, vaikka niitä ei ole kir-
janpidossa käsitelty suojaavina.  
 
(3) Vastuuvelan katteeseen luetaan operatiivisesti suojaavina valuuttajohdannaissopimusten käyvät arvot 
siltä osin, kuin niiden deltakorjattujen kohde-etuuksien käyvät arvot vastaavat valuuttamääräisten käteissi-
joitusten käypiä arvoja. Valuuttajohdannaissopimuksen kohde-etuuden deltakorjatun kohde-etuusarvon ol-
lessa pienempi tai yhtä suuri kuin käteissijoitusten käypä arvo, vastuuvelan katteeseen luetaan valuuttajoh-
dannaissopimuksen käypä arvo kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa valuuttajohdannaissopimuksen 
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käyvästä arvosta luetaan vastuuvelan katteeseen ainoastaan suojattua valuuttamääräistä käteissijoitusten 
käypää arvoa vastaava osuus. 
 
(4) Johdannaissopimusten vastapuoliriskin osalta noudatetaan, mitä kohdassa 8A.7 määrätään riskikeskit-
tymien rajoittamisesta. 
 
(5) Vastuuvelan katteeseen voidaan lukea myös sellaiset rahoitusmarkkinavälineet, joiden tuotto riippuu 
johdannaiselementistä. Tällöin kuitenkin edellytetään, ettei johdannaiselementin osuus rahoitusmarkkina-
välineen käyvästä arvosta ole olennainen tai ettei muissa määräyksissä tai ohjeissa ole muuta sanottu. 
 
Takaisinostosopimukset 
 
(6) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit katsotaan pantatuksi omaisuudeksi, joka ei ole katekel-
poista omaisuutta. 
 
Arvopaperilainaussopimukset 
 
(7) Arvopaperilainaussopimuksin luovutetut arvopaperit voidaan lukea vastuuvelan katteeseen, jos vakuu-
tusyhdistyksellä on lainatuille arvopapereille turvaava vakuus. 
 
(8) Vastuuvelan katteeseen kuuluvista arvopapereista voidaan tehdä termiinisopimuksia, jos nämä liittyvät 
arvopaperilainaussopimuksiin. 
 
(9) Selvitysyhteisölle vakuudeksi annetusta omaisuudesta katsotaan pantatuksi selvitysyhteisön vaatiman 
vakuusvaatimuksen määrä, joka ei ole katekelpoista omaisuutta. Edellä esitetystä poiketen vakuusvaati-
muksen kohteena oleva omaisuus on katekelpoista, jos johdannaissopimus täyttää suojaavuuden kriteerit. 
VVV voi myöntää katteen haltijan hakemuksesta poikkeusluvan, jonka mukaan myös muuntyyppisen so-
pimuksen vakuutena oleva omaisuus on katekelpoista. 
 
(10) Suojaaminen johdannaissopimuksella  ks. kohta 6.5.3 alakohta 13. 
  

8A.7 Riskikeskittymien rajoittaminen pankkien ja muiden yhteisöjen takausten sekä 
vakuutusyhtiöiden takausvakuutusten osalta 
 
(1) Vakuutusyhdistyksen hallituksen tulee vahvistaa jokaiselle pankille, vakuutusyhtiölle ja muulle yhtei-
sölle enimmäisraja, johon asti vastuuvelan katteena olevia yhdistyksen varoja voidaan sijoittaa ao. kohtee-
seen tai hyväksyä sen takaus/takausvakuutus em. sijoitusten vakuudeksi. 
 
Ellei ole perusteltua syytä muunlaiseen menettelyyn, voidaan Kate A 9 §:n 3 momentin maksimirajaa (15 
% tai 30 %) soveltaa periaatteessa vain kohteisiin, jotka täyttävät vähintään yhden seuraavista kolmesta 
vaatimuksesta: 
 

• pankilla, vakuutusyhtiöllä tai muulla vastaavalla yhteisöllä on vähintään yhden A:n voimassa ole-
va pitkäaikainen rating-luokitus joko Moody'silta tai Standard & Poorsilta tai vastaavalta luokitus-
laitokselta taikka jonka kykyä vastata velvoitteistaan voidaan vakuutusyhdistyksen hallituksen pe-
rustellun käsityksen mukaan pitää vakuutusyhdistyksen kannalta turvaavana 

• pankin, vakuutusyhtiön tai muun vastaavan yhteisön velvoitteista vastaa viime kädessä sen koti-
valtio tai sanotussa kotivaltiossa toimiva muu julkinen viranomainen tai 

• pankilla, vakuutusyhtiöllä tai muulla vastaavalla yhteisöllä on takausvakuutus tai muu vastaava si-
toumus muulta pankilta, vakuutusyhtiöltä, takauslaitokselta tai muulta vastaavalta, joka täyttää 
edellä ensimmäisessä tai toisessa kohdassa asetetut vaatimukset ja joka viime kädessä vastaa va-
kuutusyhdistyksen sijoituksen arvosta. 

 
(2) Silloin kun mikään näistä kolmesta vaatimuksesta ei toteudu, tulee hallituksen päättää kullekin pankil-
le, vakuutusyhtiölle ja muulle yhteisölle rajasta, joka on alempi kuin edellä mainittu. Tällöin jokainen ase-
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tettu raja tulee perustella. Rajaa asetettaessa on otettava huomioon erityisesti vastuuvelan määrä verrattuna 
ko. yrityksen omiin varoihin ja muihin sen vastuunkantokykyyn vaikuttaviin seikkoihin. 
 
(3) Kate A 12 §:n mukaan VVV voi vakuutusyhdistyksen pyynnöstä antaa määräajaksi luvan Kate A  9 ja 
10 §:ssä säädettyjen enimmäisrajojen ylitykseen. 
 

8A.8 Omaisuuden katearvon määrittäminen 
 
Yleistä 
 
(1) Vastuuvelan katteeseen luettava omaisuus arvostetaan kullakin tarkasteluhetkellä käypään arvoon sa-
moja periaatteita noudattaen kuin vastaava omaisuus arvostetaan taseen liitetiedoissa. Tästä yleisperiaat-
teesta on kuitenkin eräitä jäljempänä mainittuja poikkeuksia. 
 

• mikäli omaisuuserään kohdistuu panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka rajoittaa omaisuuserän 
käyttämistä vakuutuslaitoksen selvitys-/konkurssipesässä, tällaisen erityisen oikeuden arvo on vä-
hennettävä näiden määräysten mukaan muutoin laskettavasta katearvosta. Vähennettävä määrä on 
arvioitava luotettavalla tavalla ottamalla huomioon erityisen oikeuden sisältö ja sanotun oikeuden 
vaikutus omaisuuden rahaksi muuttamiseen 

• omaisuuserän katearvoa määritettäessä on otettava huomioon vakuuden (kiinnitys tai pantti) arvo. 
Esim. mikäli Kate A 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun velkasitoumuksen vakuutena on kiinnitys, 
velkasitoumuksesta voidaan lukea katteeseen tämän pykälän perusteella vain enintään osuus, mikä 
tästä kiinnityksestä on käytettävissä velan vakuudeksi 

• käyttöomaisuusosake tai -kiinteistö voidaan lukea katteeseen vain varovaisen käyvän arvon mää-
räisenä, vaikka käyttöomaisuuteen kuuluvan omaisuuden osalta kirjanpitoon kirjataan pääsääntöi-
sesti vain pysyvät arvonalennukset 

• katteeseen luettavia varoja arvostettaessa omaisuuden katearvosta on vähennettävä ao. varoja han-
kittaessa syntyneet velat kuten esimerkiksi kauppahintavelat 

• jos vastuuvelan katteena olevaan omaisuuteen liittyen on asetettu osto-optio, käytetään omai-
suuserän katearvona asetetun option lunastushintaa sen ollessa käypää arvoa alhaisempi. 

• saamisista vähennetään katteenhaltijan velat saamisten haltijalle, mikäli nämä ovat oleellisia. 
 

Joukkovelkakirjalainat ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet 
 
(2) Joukkovelkakirjalainat, indeksiin sidotut lainat ja muut raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan ar-
vostaa kohdan 6.6 mukaiseen käypään arvoon.  
 
Osakkeet mukaan lukien  kiinteistösijoitusyhteisöt 
 
(3) Osakkeiden, joilla käydään kauppaa ETA-valtiossa tai sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen mu-
kaan siihen rinnastettavassa valtiossa sijaitsevilla säännellyillä markkinoilla, katearvona käytetään markki-
na-arvoa, joka on määritelty kohdassa 6.6. 
 
(4) Osakkeiden, joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, käypänä arvona käytetään kohdassa 6.6 
mukaisesti määriteltyä arvoa. 
 
Velkasitoumukset, joiden vakuus Kate A 3 - 5 §:n mukaan voidaan sellaisenaan hyväksyä katteeksi tai 
joissa velallisena on Kate A 3 §:n 1-3 kohdassa tai 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittu yhteisö tai 
järjestö 
 
(5) Katearvona käytetään pääsääntöisesti lainojen nimellisarvoa (ks. kohta 8A.8 alakohta 2). 
 
Kate A 3 §:n 4 kohdan mukaiset lainasaamiset (katteen haltijan myöntämät vakuutuskirjalainat) 
 
(6) Katearvona käytetään lainojen nimellisarvoa. 
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Velkasitoumukset ja rakennusaikaiset saamiset kiinteistöyhteisöiltä, joissa vakuutusyhdistyksellä on 
määräämisvalta 
 
(7) Katearvona käytetään nimellisarvoa, ellei varovaisuuden periaatteesta muuta johdu. 
 
Velallisena on luonnollinen henkilö tai muu kuin edellä alakohdissa  4-6 mainittu yhteisö eikä lainalla 
ole edellä  alakohdassa 4 mainittua vakuutta 
 
(8) Katearvona käytetään nimellisarvoa paitsi, jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa 
alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisarvoa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä 
lopullisesti todettu. 
 
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 
 
(9) Kiinteistösijoitusten katearvona käytetään varovaista käypää arvoa, joka määritetään kiinteistökohtai-
sesti kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevien määräysten kohtaan 6.6.1 sisältyvien arvostusperiaatteiden mu-
kaan. 
  
Kalusto 
 
(10) VVV voi vakuutusyhdistyksen pyynnöstä hyväksyä Kate A 6 §:n rajoissa vastuuvelan katteeksi mää-
räajaksi VakyhdL 10 luvun 3a §:n 5 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja aineellisiin hyödykkeisiin luettavia 
varoja, esim. kalustoa. 
 
(11) Kaluston käypänä arvona pidetään suunnitelmapoistoin vähennettyä hankintamenoa. Jos kuitenkin to-
dennäköinen luovutushinta on edellä tarkoitettua suunnitelmapoistoin vähennettyä hankintamenoa alempi, 
kaluston käypänä arvona pidetään todennäköistä luovutushintaa. 
 
Kertyneet korot ja vuokrat ym. siirtosaamiset sekä muut saamiset 
 
(12) Siirtosaamisten ja muiden saamisten käypänä arvona pidetään nimellisarvoa paitsi, jos mahdollinen 
luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisarvoa on 
alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä lopullisesti todettu. 
 
(13) Ensi- ja jälleenvakuutukseen perustuvat saamiset vakuutuksenottajilta, vakuutuksenvälittäjiltä ja asia-
miehiltä voidaan hyväksyä katteeseen vain siltä osin kuin ne ovat olleet maksamatta enintään kolmen kuu-
kauden ajan alkuperäisestä eräpäivästä tai maksusopimukseen perustuvasta uudesta eräpäivästä lukien. Yli 
kolme kuukautta maksamatta olleiden saamisten arvo on nolla.  
 

8A.9 Vakuuksien arvostaminen ja niiden merkitys vastuuvelkaa katettaessa 
 
(1) Hyväksyttyjä vakuuksia käsitellään kohdassa 8A. 2 alakohta 3. 
 
(2) Katteeseen kuuluvien velkasitoumusten vakuutena olevien varojen vakuusarvot määritetään pääsään-
töisesti samojen perusteiden mukaisesti kuin jos vakuutena olevat varat olisivat tarkasteluhetkellä vakuu-
tusyhdistyksen omistuksessa. Vakuuden arvo on kuitenkin asetettava sen käypää arvoa alemmaksi, kun se 
on perusteltua, jotta luottotappioriski pienentyisi mahdollisimman paljon sekä pääoman että korkojen osal-
ta. 
 
(3) Yksittäistä vakuutta arvioitaessa erityistä huomiota on kiinnitettävä velkasitoumuksen juoksuaikaan, 
velallisen kykyyn vastata sitoumuksistaan juoksuajan loppuun saakka, vakuuden likvidisyyteen, perustel-
tuihin odotuksiin vakuuden arvon mahdollisista muutoksista (arvonnousuista tai -laskuista) sekä muihin 
arviointiajankohtana vallitseviin yleisiin olosuhteisiin ja perusteltuihin odotuksiin. 
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(4) Jos omaisuuserään kohdistuu sen katearvoa vähentävä panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka ra-
joittaa omaisuuserän käyttämistä vakuutusyhdistyksen selvitystilan tai konkurssin aikana, erityisen oikeu-
den arvo on vähennettävä vakuuden arvosta. 
 
(5) Taloudellisesti arvioiden parhainkaan vakuus ei turvaa saatavaa realisointitilanteessa, jos vakuuden an-
tamista oikeustoimena rasittaa muodollis- tai aineellisoikeudellinen virhe. Katteenhaltijan on varmistettava, 
että lainanotto- ja vakuudenantamispäätökset on tehty laillisessa ja päätösvaltaisessa järjestyksessä. 
 
(6) Erityisen huolellinen on oltava silloin, kun lainanottaja ja vakuuden panttaaja ovat eri oikeushenkilöitä. 
Muun muassa osakeyhtiölaki sekä laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä rajoittavat yhtiöiden 
panttausoikeutta. 

 8A.10 Katteen luettelointi 
 
Kateluettelo 
 
(1) Vastuuvelan katteena olevista varoista on oltava luettelo, jota on säilytettävä katteenhaltijan hallussa. 
Omaisuuserä saadaan lukea vastuuvelan katteeseen ja ottaa luetteloon vain edellyttäen, että VakYhdL 12 
luvun 6 c §:ssä tarkoitettu omaisuuden luovutus- ja panttauskielto voidaan kohdistaa tähän omaisuuserään 
ja että kiellon noudattamista voidaan valvoa. 
 
(2) Kateluettelo on laadittava selväkielisessä kirjallisessa muodossa ja automaattisen tietojenkäsittelyn tal-
lenteena, jollei VVV näiltä osin myönnä poikkeusta. 
 
(3) Tilikauden päättymisajankohdan tilannetta vastaava kateluettelo on saatettava selväkieliseen kirjalli-
seen muotoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kateluettelo on säilytettä-
vä katteenhaltijan hallussa 10 vuotta sen laatimisesta. 
 
(4) Katteenhaltijan on ilmoitettava VVV:lle kateluettelon sijaintipaikan osoite sekä luettelon ylläpidosta 
vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. 
 
Kateluettelon sisältö 
 
(5) Kateluetteloon on merkittävä vastuuvelan katteena olevat varat raportin 2 mukaisesti ryhmiteltyinä. 
Kustakin yksittäisestä omaisuuserästä luetteloon on merkittävä riittävät yksilöintitiedot, kuten omai-
suuserän ja siihen kuuluvien asiakirjojen nimike, sijainti, säilytyspaikka ja katearvo sekä käypä arvo, jos se 
poikkeaa katearvosta. 
 
(6) Jos omaisuuserään kohdistuu sen katearvoa vähentävä panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka ra-
joittaa omaisuuserän käyttämistä vakuutusyhdistyksen selvitystilan tai konkurssin aikana, tällainen erityi-
nen oikeus on mainittava kateluettelossa ilmoittamalla oikeuden sisältö, arvo ja haltija sekä etuoikeusase-
ma suhteessa katteen haltijaan. 
 
(7) Kateluettelo tulee ylläpitää ajantasaisena ja sen tulee vaadittaessa olla tulostettavissa selväkieliseen kir-
jalliseen muotoon. 
 

8A.11 Kateasiakirjojen säilyttäminen 
 
(1) Katteeseen kuuluvat arvopaperit ja muut asiakirjat on säilytettävä katteenhaltijan hallussa taikka, jos 
siihen on perusteltua syytä, Euroopan talousalueella vakuutusyhtiön, julkisen valvonnan alaisen luottolai-
toksen tai julkisen valvonnan alaisen arvopaperinvälitysliikkeen hallussa. Jos arvopaperi kuuluu arvo-
osuusrekisteriin, rekisterin on oltava julkisessa valvonnassa Euroopan talousalueella. 
 
(2) OECD-valtiot rinnastetaan Euroopan talousalueeseen siltä osin, kuin vastuuvelan katteena oleva omai-
suus voi, siten kuin erikseen on säädetty tai määrätty, sijaita muussa OECD-valtiossa kuin ETA-valtiossa. 
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(3) Jos vastuuvelan katteena oleva omaisuus voi, siten kuin erikseen säädetään tai määrätään, sijaita muus-
sakin valtiossa kuin OECD-valtiossa, tämä valtio ja OECD-valtiot rinnastetaan tällaisen omaisuuden osalta 
tätä kohtaa sovellettaessa Euroopan talousalueeseen. 
 
(4) VVV voi hakemuksesta antaa luvan poiketa siitä, mitä tämän kohdan toisessa alakohdassa määrätään. 
 

8A.12 Valuuttakate ja valuuttaliikkeen järjestäminen 
 
(1) Ulkomaan valuutan määräisten velkojen tai varojen osalta on huolehdittava siitä, että minkään valuutan 
määräinen valuuttariski ei pääse muodostumaan kohtuuttoman suureksi suhteessa vakuutusyhdisyksen ris-
kinkantokykyyn. 
 
(2) Ulkomaan valuutan määräisistä varoista ja veloista on laadittava raportin 5 mukainen yhteenveto kat-
teesta. Yhteenveto laaditaan euron ja vähintään kolmen muun velkapuolen suurimman valuutan osalta erik-
seen. Muiden valuuttojen osalta yhteenvedossa esitetään erikseen muiden ETA-valuuttojen osuus yhteensä 
sekä muiden valuuttojen osuus yhteensä. 
 

8A.13 Katteen valvonta 
 
(1) Vastuuvelan katteen on jatkuvasti täytettävä lakien, asetusten ja VVV:n määräysten vaatimukset. 
 
(2) Jos vakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja havaitsee, että nämä vaatimukset eivät enää täyty tai, että kehi-
tys saattaa olla johtamassa niiden täyttymättä jäämiseen, hänen on välittömästi ilmoitettava asiasta yhdis-
tyksen hallitukselle ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle sekä tilintarkastajalle ja VVV:lle. 
 

8A.14 Katettavan vastuuvelan arviointi muulloin kuin tilinpäätöshetkellä 
 
(1) Katettavan vastuuvelan määrä voidaan arvioida lisäämällä viimeiseen tarkasti laskettuun vastuuvelkaan 
laskuperustekoron kerryttämä määrä ja viimeisen tarkan vastuun laskentahetken jälkeiseen aikaan kohdis-
tuvien suoriteperusteisten vakuutusmaksujen nettomäärä sekä vähentämällä vastuusta sitä alentavien kor-
vausten määrä. Yhdistyksen tasoitusvastuu arvioidaan erikseen vastaavia periaatteita noudattaen.  
 
(2) Arvioitaessa katettavan vastuuvelan määrää edellä esitettyjen periaatteiden mukaan on otettava huomi-
oon turvaavuuden asettamat vaatimukset. Jos on perusteltua syytä olettaa, että edellä mainitut periaatteet 
eivät johda riittävän tarkkaan arvioon, on katettava vastuuvelka tai sen osa arvioitava tarkempaa menette-
lyä käyttäen. 
  

8A.15 Olennainen taloudellinen etuyhteys (ohje) 
 
(1) Käsitettä "olennainen taloudellinen etuyhteys" käytetään Kate A  9 §:n 6 momentissa ja 10 §:n 1 mo-
mentissa. 
 
(2) Katteen haltijan tiedossa oleva olennainen taloudellinen etuyhteys saattaa syntyä KPL 6 luvussa tarkoi-
tetun konsernisuhteen, yhteisen omistajan, tosiasiallisen yhteisen johdon, ristiin takausten tai keskinäisistä 
liikesuhteista johtuvan sellaisen riippuvuuden perusteella, joka ei lyhyellä aikavälillä ole purettavissa. Täl-
lainen yhteisöistä ja/tai henkilöistä muodostuva kokonaisuus saattaa olla kysymyksessä silloin, kun yhden 
kokonaisuuteen kuuluvan yhteisön tai henkilön joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin myös muut kokonai-
suuteen kuuluvat yhteisöt ja henkilöt todennäköisesti tulevat maksukyvyttömiksi. 
 
(3) Olennaista taloudellista etuyhteyttä ei voida määritellä täsmällisesti ja yksiselitteisesti, vaan katteen 
haltija joutuu ratkaisemaan kysymyksen tapauksittain huolellista harkintaa käyttäen. 
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(4) Kate A 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan saa enintään kymmentä prosenttia vastuuvelan bruttomää-
rästä vastaava määrä olla sijoitettuna sellaisiin velkasitoumuksiin, joissa velallisena tai takaajana on ase-
tuksen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin julkisyhteisöihin kuuluva yksittäinen kunta, kuntayhtymä, seura-
kunta tai muu niihin rinnastettava alueellinen julkisyhteisö. Vaikka tässä säännöksessä ei ole nimenomaista 
mainintaa olennaisen taloudellisen etuyhteyden merkityksestä, vakuutusyhdistyksen on 8 §:n 1 momentin 1 
kohdassa säädettyä enimmäisrajaa soveltaessaan otettava huomioon myös sellaiset muut velkasitoumukset, 
joissa velallisena tai takaajana on tässä lainkohdassa tarkoitetun yhteisön kanssa olennaisessa taloudellises-
sa etuyhteydessä oleva muu yhteisö. Tällainen muu yhteisö voi olla esim. kuntayhtymä, jonka jäsen asian-
omainen kunta on, tai sellainen osakeyhtiö (esim. sähköntuotantoa tai paikallisliikennettä harjoittava yh-
tiö), jossa asianomaisella kunnalla on osake-enemmistö. 
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9 Toimintapääoma ja takuumäärä (ei sovelleta työeläkevakuutusyhti-
öön) 

9.1 Toimintapääoma 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 11 luvun 28 § 
VakYhdL 10a luvun 5 § 2 mom. 
UVYL 30 § 1 mom. 
 

9.1.1 Toimintapääomaan luettavat erät 
 
(1) Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen toimintapääomaa laskettaessa keskushallinnon tili rin-
nastetaan omaan pääomaan. 
 
(2) Toimintapääomaan hyväksyttäviä arvostuseroja laskettaessa sijoitusten käyvät arvot määritetään koh-
dan 6.6 mukaisesti. Kaluston käypänä arvona käytetään suunnitelman mukaista menojäännöstä ja muun 
omaisuuden käypänä arvona varovaista todennäköistä luovutushintaa. 
 
(3) Toimintapääomaan luetaan johdannaisten arvostuserot siltä osin kuin niitä ei ole otettu huomioon tu-
loksessa, omassa pääomassa tai omaisuuden arvostuseroissa. 
 
(4) Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat lisätään toimintapääomaan, mikäli ne eivät lähitulevaisuu-
dessa todennäköisesti realisoidu. Taseeseen kirjaamaton laskennallinen verosaaminen voidaan lisätä toi-
mintapääomaan vain, jos sen toteutuminen lähitulevaisuudessa on erittäin todennäköistä. Arvioinnissa 
noudatetaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja –saamisista (12.9.2006).  
 
(5) Jos ei suoriteta zillmerointia tai jos zillmerointi on pienempi kuin vakuutusmaksuihin sisältyvä hankin-
tamenon kuormituslisä, otetaan huomioon erotus zillmeroimattoman tai osittain zillmeroidun vakuutus-
maksuvastuun ja sen vakuutusmaksuvastuun välillä, joka on zillmeroitu vakuutusmaksuun sisältyvää han-
kintamenojen kuormituslisää vastaavan prosentin mukaisesti. Tämä määrä ei kuitenkaan saa olla enempää 
kuin 3,5 prosenttia kaikkien niiden vakuutussopimusten, joissa zillmerointi on mahdollista, vakuutussum-
mien ja vakuutusmaksuvastuun erotuksesta. Erotuksesta vähennetään aktivoitujen hankintamenojen pois-
tamatta oleva osuus. 
 

9.1.2 Toimintapääomasta vähennettävät erät 
 
(1) Toimintapääomasta vähennettävä omaisuuden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen positiivinen erotus 
tulee vähentää silloinkin, kun se on luonteeltaan poikkeuksellinen. Omaisuuden käyvät arvot määritetään 
kohdan 6.6 mukaisesti. 
 
(2) Aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus tulee vähentää myös 
silloin, kun johonkin tasearvoon tosiasiallisesti sisältyy aineettoman hyödykkeen hankinta-arvoa, riippu-
matta siitä miten se on kirjattu kirjanpitoon. 
 
(3) Taseeseen merkitsemättömillä velkoihin rinnastettavilla erillä tarkoitetaan muita kuin vakuutuksiin pe-
rustuvia vastuusitoumuksia, joita vastaavaa vastuuta ei ole merkitty taseeseen velaksi. Jos on todennäköis-
tä, että taseeseen kirjaamattomat verovelat jaksotuseroista, arvostuseroista, arvonkorotusrahastosta tai 
muista väliaikaisista eroista sekä toimintapääomaan sisällytetystä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksis-
ta realisoituvat lähitulevaisuudessa, vähennetään ne toimintapääomasta.  
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(4) Taseeseen sisältyvä laskennallinen verosaaminen vähennetään toimintapääomasta, mikäli sen toteutu-
minen lähitulevaisuudessa ei ole erittäin todennäköistä. Arvioinnissa noudatetaan Kirjanpitolautakunnan 
yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja –saamisista.  
 
(5) Vieraasta sitoumuksesta annetuista panteista ja kiinnityksistä vähennetään vastuuta vastaava määrä, 
jossa otetaan huomioon vieraan sitoumuksen pieneneminen esim. lainan lyhennysten kautta sekä vieraa-
seen sitoumukseen kohdistettu pantatun tai kiinnitetyn omaisuuden käypä arvo. 
 
(6) Johdannaissopimuksista valvottavalle koituvana mahdollisena enimmäistappiona vähennetään muiden 
kuin suojaavien johdannaissopimusten mahdollinen enimmäistappio. Johdannaissopimuksen mahdollisella 
enimmäistappiolla tarkoitetaan tulevaisuudessa tietyllä aikavälillä ja tietyllä todennäköisyydellä tapahtuvaa 
sopimuksen suurinta mahdollista oletettua arvonlaskua. Tässä yhteydessä eri markkinariskityyppejä arvioi-
daan kokonaisuuksina tarkasteltavan johdannaissalkun osalta. Optiotyyppisten sopimusten erityispiirteet 
on otettava huomioon.  
 
(7) Kohdasta 15.7.3 poiketen, johdannaissopimus tai joukko johdannaissopimuksia pidetään kuitenkin 
enimmäistappion laskennassa suojaavina johdannaissopimuksina, jos johdannaisten yhteenlaskettujen ja 
VYL 12 luvussa sovelletun vastuuvelan arvonmuutosten välillä on riittävä yhteys. Vastuuvelan suojaus voi 
olla osittainen, jolloin suojataan tiettyä vastuuvelkaan kuuluvaa ja yksiselitteistesti eriteltävissä olevaa 
erää. 
 
(8) Mahdollisen enimmäistappion määrittelyyn käytettävä menetelmä on dokumentoitava. Toimintapää-
omasta vähennettävä mahdollinen enimmäistappio on erä, jolla ei ole yhteyttä ko. johdannaissopimuksen 
tuloksessa, omassa pääomassa tai arvostuseroissa huomioon otettuihin arvon muutoksiin. 
 
(9) Luottojohdannaisiin (Credit Derivatives) kuuluviin luottohäiriöriskinvaihtosopimuksiin (Credit Default 
Swap –sopimus), jossa vakuutusyhtiö on suojan myyjä sovelletaan samaa käytäntöä kuin mitä edellä on 
mainittu muiden kuin suojaavien johdannaisten käsittelystä. 
 
(10) Valuuttajohdannaissopimusten, jotka on tehty operatiivisen suojauksen tarkoituksessa, aiheuttamaa 
enimmäistappiota ei vähennetä toimintapääomasta siltä osin kuin niiden deltakorjattujen kohde-etuuksien 
käyvät arvot vastaavat valuuttamääräisten käteissijoitusten käypiä arvoja.   
 
(11) Toimintapääomasta sen sijaan vähennetään se enimmäistappion määrä, jolla deltakorjattu kohde-
etuusarvo ylittää valuuttamääräisten käteissijoitusten käyvän arvon. 

9.2 Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma 
 
(1) Jos toimintapääoma on pienempi kuin toimintapääoman vähimmäismäärä tai VVV muutoin katsoo, että 
vakuutuksenottajien tai vakuutettujen edut ovat vaarassa, on VVV:n hyväksyttäväksi toimitettava viipy-
mättä taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. 
 
(2) Tervehdyttämissuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
 

• esitys toimenpiteistä, jotka tarvitaan vakavaraisuustilan tervehdyttämiseksi 
• selvitys siitä, millä tavoin ehdotettujen toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan vakuutettuihin etui-

hin turvaavasti 
• määräaika, jonka kuluessa tervehdyttämistoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa 
• vakavaraisuuden kehittymistä koskeva ennuste 
• ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta  
• arvio VYL 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun toimintapääoman ja 9 luvun 2 ja 3 §:ssä tarkoitetun vas-

tuuvelan kattamiseen käytettävissä olevista varoista 
• jälleenvakuutusta koskevat pääperiaatteet. 

 
(3) VVV voi vaatia yksittäistapauksessa tervehdyttämissuunnitelmaan sisällytettäväksi muitakin tietoja. 
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9.3 Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma 
 
(1) Jos toimintapääoma on pienempi kuin takuumäärä, on VVV:n hyväksyttäväksi viipymättä toimitettava 
lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma.  
 
(2) Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelman tulee sisältää perusteltu selvitys niistä toimenpiteistä, joilla toi-
mintapääoma saadaan vähintään yhtä suureksi kuin takuumäärä.  

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

129

 
 
 

10 Työeläkelaitoksen sijoitustoiminta ja työeläkelaitosta koskevat va-
kavaraisuus- ja katesäännökset 
 
Valtuutussäännös 
 
VakVarL 25 § 
VYL 11 luvun 28 § 
TVYL 28 § 
MYEL 124 § 
MEL 204 § 
 

10.1 Sijoitussuunnitelma 
 
(1) Työeläkelaitoksen hallituksen on laadittava laitokselle sen varojen sijoittamista koskeva suunnitelma. 
 
(2) Työeläkevakuutusyhtiön on sijoitussuunnitelmaa laatiessaan noudatettava TVYL  28 §:n säännöksiä. 
 
(3) Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on suunnitelmaa laatiessaan noudatettava MYEL  17 §:n säännöksiä. 
 
(4) Merimieseläkekassan on suunnitelmaa laatiessaan noudatettava MEL 204 §:n säännöksiä. 
 
(5) Sijoitussuunnitelman laatimista varten valvottavan vakuutusmatemaatikon on esitettävä hallitukselle 
kirjallinen selvitys valvottavan vastuuvelan luonteen asettamista vaatimuksista valvottavan sijoitustoimin-
nalle. Valvottavan vakuutusmatemaatikon on myös annettava kirjallinen lausunto siitä, täyttääkö hallituk-
sen laatima sijoitussuunnitelma nämä vaatimukset. 
 
(6) Sijoitussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla. Hallituksen pöytäkirjaan on liitettävä hallituksen hyväk-
symä sijoitussuunnitelma. Pöytäkirjaan on liitettävä myös edellä mainittu vakuutusmatemaatikon lausunto. 
 
(7) Sijoitussuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat seikat: 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnan yleisistä tavoitteista: 
 

• sijoitustoiminnan suuntaamisen yleiset periaatteet 
• sijoitusten tuottotavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• sijoitusten yleiset hajautustavoitteet 
• valuuttaliikkeen järjestämisen periaatteet 
• sijoituksille asetettavat likviditeettitavoitteet 
• sijoituksille, kuten esimerkiksi velkasitoumusten vakuuksille, asetettavat yleiset turvaavuus-

tavoitteet 
• johdannaisten käyttöä koskevat periaatteet, joissa on määriteltävä millaisia johdannaissopi-

muksia työeläkelaitos pitää sijoitusriskiä pienentävinä. 
 

Näiden tavoitteiden laatimista ja ajan tasalla pitämistä varten hallituksen tulee arvioida säännöllises-
ti (vähintään kerran vuodessa). 

 
• toimintaympäristön tila ja kehitysnäkymät 
• sijoituksiin sisältyvät riskit arvonmuutoksen, odotetun tuoton, turvaavuuden ja valuuttaliik-

keen suhteen 
• vastuuvelan luonteen asettamat vaatimukset sijoitusten tuoton ja likvidisyyden sekä valuutta-

liikkeen suhteen 
• riskinkantokyky sijoitusten osalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
• arvio vakavaraisuusaseman kehityksestä. 
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 Arvio ja siitä tehdyt johtopäätökset tulee liittää hallituksen pöytäkirjaan. 
 
 Hallituksen päätös sijoitustoiminnassa sovellettavista yksityiskohtaisista rajoista 
 

Hallituksen tulee päättää yksityiskohtaisesti laissa työeläkelaitoksen vakavaraisuuden laskemisesta 
ja vastuuvelan kattamisesta, laissa työeläkevakuutusyhtiöistä, maatalousyrittäjien eläkelaissa, meri-
mieseläkelaissa, vakuutusyhtiölaissa sekä VVV:n määräyksissä annetuissa rajoissa sovellettavat ra-
jat sekä sijoituksille yksittäisiin kohteisiin että kumulatiiviset rajat eri tyyppisille riskeille mukaan 
lukien johdannaisinstrumentit. Päätöksen tulee sisältää ohjeet sijoitusten mahdollisista suojaamispe-
riaatteista sekä valuuttaliikkeen järjestämisestä. Valuuttaliikkeen järjestämistä koskevissa ohjeissa 
on otettava huomioon myös välilliset valuuttariskit. 

 
 Erityisesti hallituksen tulee päättää, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä varoja voidaan sijoit-
taa: 
 

• vakuutuslaitoksen tytäryhtiöiden toimintaan 
• samaan yhteistoimintaryhmään kuuluvan toisen vakuutusyhtiön ja sen tytäryhtiöiden toi-

mintaan 
• konsernisuhteen perusteella tai jollain muulla perusteella merkittävää määräysvaltaa käyt-

tävien yhteisöjen ja luonnollisten henkilöiden toimintaan sekä viimeksi mainittujen yhtei-
söjen kanssa samaan konserniin kuuluvien muiden yhteisöjen toimintaan. 

 
Hallituksen tulee päättää niistä periaatteista, joilla varoja voidaan sijoittaa yhtiöihin, joiden omista-
jana tai hallinnossa on työeläkelaitoksen hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia henkilöi-
tä tai laitoksen tilintarkastajia. 

 
Hallituksen tulee myös päättää myönnetyiltä lainoilta ja muilta velkasitoumussijoituksilta edellytet-
täviä vakuuksia koskevista periaatteista. Tässä päätöksessä on erikseen käsiteltävä takausten antaji-
na ja takausvakuutusten myöntäjinä toimivilta eri yhteisöiltä hyväksyttävien kokonaisvastuiden yh-
teisökohtaisia enimmäismääriä. 

 
Työeläkelaitoksen sijoitussuunnitelmasta on käytävä ilmi kohdan 10.8 alakohdissa 4 – 9  mainitut 
asiat. 

 
Hallituksen päätös VakVarL 5 ja 8 §:ssä tarkoitetuista perusteista 

 
Hallituksen tulee päättää työeläkelaitoksen sijoitusten luokittelun ja johdannaissopimuksia koskevat 
perusteet. Perusteista on käytävä ilmi VakVarL:ssa säädetyt sekä jäljempänä kohdissa 10.2  ja 10.5 
vaaditut asiat. 

 
Hallituksen päätös sijoitustoiminnan organisaation päätösvaltuuksista ja raportoinnista hallituk-
selle 

 
Hallituksen tulee päättää, miltä osin se itse päättää sijoitustoiminnasta ja miltä osin päätösvalta siir-
retään organisaation eri tasoille. Siirron osalta hallituksen on edellytettävä, että se saa säännöllisin, 
riittävän lyhyin väliajoin kirjallisen selvityksen tehdyistä sijoituksista, kokonaissijoitusten olemises-
ta säädetyissä rajoissa sekä uusien sijoitusten vaikutuksesta kokonaissijoituksiin. Selvitykset tulee 
liittää hallituksen pöytäkirjaan. 

 
Vakuutusyhtiön tytäryhtiöiden, samaan yhteistoimintaryhmnään kuuluvan toisen vakuutusyhtiön ja 
sen tytäryhtiöiden toimintaan sekä konsernisuhteen tai jollain muulla perusteella merkittävää mää-
räysvaltaa käyttävien yhteisöjen ja henkilöiden toimintaan sijoitettujen varojen ja niiden vakuuksien 
muutoksista on hallituksen edellytettävä jatkuvaa kirjallista selvitystä. Myös nämä selvitykset tulee 
liittää hallituksen pöytäkirjaan. 

 
(8) Sijoitussuunnitelman tulee sisältää selvitys omaisuudenhoitajien käytöstä. 
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Tiedottaminen 
 
(9) Sijoitussuunnitelma on organisaatiossa tehokkaalla tavalla saatettava jokaisen asianomaisen tietoon se-
kä annettava tilintarkastajille ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle. 
 

10.2 Sijoitusten luokittelu 

10.2.1 Sijoitusten luokittelun perusteet 
 
(1) Työeläkelaitoksella on oltava hallituksen vahvistamat sijoitusten luokittelun perusteet. Työeläkelaitok-
sen hallituksen on tehtävä luokittelun perusteista kirjallinen päätös. Hallituksen tekemästä päätöksestä on 
käytävä ilmi sijoitusten luokittelun periaatteiden kannalta oleelliset seikat ja niiden perustelut. Perusteiden 
on oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta sijoitukset voidaan luokitella niiden todellista riskiä vastaavasti. 
Perusteiden lähtökohtana on ensisijaisesti useiden sijoitusten muodostamien ryhmien luokittelu, mutta pe-
rusteet voivat tarvittaessa koskea myös yksittäisten sijoitusten luokittelua. Pääosa työeläkelaitoksen sijoi-
tuksista voidaan tavallisesti luokitella sijoitusten oikeudellista muotoa vastaavasti, mutta osa sijoituksista 
vaatii oikeudellisesta muodosta poikkeavaa, todellisen riskin mukaista luokittelua. Riski- ja tuotto-
ominaisuuksiltaan keskenään samankaltaiset sijoitukset tulee pääsääntöisesti luokitella samaan sijoitus-
ryhmään. 
 
(2) Luokittelun tarkoituksena on sijoitusten todellisen riskin esilletuominen. Luokittelun perusteista on 
käytävä ilmi luokittelutekijät eli kaikki ne syyt ja perustelut, miksi keskenään homogeenisten sijoitusten 
ryhmä tai yksittäinen sijoitus luokitellaan oikeudellisesta muodostaan poikkeavasti. Luokittelutekijöiden 
tulee olla selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset. Perusteissa on lisäksi mainittava sijoitukset, jotka työeläke-
laitoksen hallitus katsoo tarpeellisiksi luokitella niiden oikeudellisesta muodosta poikkeavasti. Luokittelun 
perusteet on pidettävä ajan tasalla. 
 
(3) Työeläkelaitoksen hallituksen vahvistamia luokittelun perusteita on noudatettava tehtäessä sijoitusten 
luokittelupäätöksiä. Luokitellessaan sijoituksiaan niiden oikeudellisesta muodosta poikkeavasti työeläke-
laitoksen on dokumentoitava sijoitusten luokittelun perusteet. Dokumentoinnista on käytävä selkeästi ja 
aukottomasti ilmi, mitä hallituksen hyväksymää luokittelun perustetta on käytetty sijoitusten luokittelussa.  
 

10.2.2 Luokittelun perusteiden soveltamisen seuraaminen 
 
(1) Työeläkelaitoksen hallituksen on seurattava jatkuvasti sijoitusryhmiin niiden oikeudellisesta muodosta 
poikkeavasti luokiteltujen sijoitusten riskiä. Tällöin työeläkelaitoksen tulee kiinnittää myös erityistä huo-
miota välillisten sijoitusten ja eri tavalla rakennettujen erilaisten sijoitusten muodostamien kokonaisuuksi-
en eli sijoituskorien oikeudelliseen muotoon ja siihen, missä määrin tämänkaltaiset sijoitusmuodot käyttä-
vät ulkopuolista vierasta pääomaa. 
 
(2) Mikäli hallituksen perusteissa jokin keskenään homogeenisten sijoitusten ryhmä tai yksittäinen sijoitus 
luokitellaan oikeudellisesta muodostaan poikkeavasti, hallituksen on seurattava todellisen riskin mukaisen 
luokittelun vastaavuutta näiden sijoitusten vakavaraisuuslaskennassa käytettyihin parametreihin ja tarvitta-
essa muutettava luokittelu seurannan tulosten mukaisesti. 
 
(3) Työeläkelaitoksen hallituksen vuosittain hyväksymässä selvityksessä tulee koota yhteen tiedot niistä si-
joituksista, jotka hallituksen hyväksymien perusteiden mukaan on vuoden aikana luokiteltu niiden oikeu-
dellisesta muodosta poikkeavasti.  
 
(4) Selvityksessä sijoitusten luokittelun perusteista ja perusteiden soveltamisen kokonaisvaikutuksesta työ-
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaan on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 
 

• kaikkien sijoitusten todellisen riskin mukaan laskettu vakavaraisuusraja; 
• kaikkien sijoitusten oikeudellisen muodon mukaan laskettu vakavaraisuusraja; 
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• oikeudellisesta muodosta riskillisempään ryhmään luokiteltujen sijoitusten euromäärä ja 
• oikeudellisesta muodosta vähemmän riskilliseen ryhmään luokiteltujen sijoitusten euromäärä. 

 
(5) Oikeudellisesta muodosta riskillisempään tai vähemmän riskilliseen ryhmään luokiteltujen sijoitusten 
euromääriä koskevat tiedot tulee ilmoittaa sijoitusryhmittäin siten, että selvityksestä käyvät ilmi sijoitusten 
euromääräiset siirrot sijoitusryhmien välillä laskettuina sijoitusten raportointihetkien mukaisista käyvistä 
arvoista. 
 

10.3 Vastuuvelan kate 

10.3.1 Eräät vastuuvelan bruttomäärästä vähennettävät tai siihen rinnastettavat 
erät 
 
Menevän jälleenvakuutuksen vähentäminen 
 
(1) Jos työeläkevakuutusyhtiön menevä jälleenvakuutus on asianmukaisesti järjestetty, voidaan vastuuvel-
kaa katettaessa vähentää VYL 10 luvun 3 §:n 1) kohdassa tarkoitettu jälleenvakuutuksenantajien osuus 
vastuuvelasta täysimääräisesti, kuitenkin yhteensä enintään 20 prosenttia vastuuvelan bruttomäärästä. 
VVV voi antaa määräajaksi poikkeusluvan edellä mainittua suuremmille osuuksille. 
 
(2) Jos VVV katsoo, ettei menevää jälleenvakuutusliikettä ole asianmukaisesti järjestetty, VVV voi rajoit-
taa työeläkevakuutusyhtiön oikeutta vähentää menevää jälleenvakuutusliikettä vastuuvelkaa katettaessa. 
 
(3) Jos jälleenvakuutuksenantaja on selvitystilassa tai on muuten syytä epäillä, että jälleenvakuutuksenan-
taja ei vastaa osuudestaan vastuuvelasta, voidaan jälleenvakuutuksenantajan osuus vastuuvelasta vähentää 
vain, mikäli VVV antaa  siihen erityisestä syystä luvan. 
 

10.3.2 Omaisuuden katearvon määrittäminen 
 
(1) Vastuuvelan katteeseen luettava omaisuus arvostetaan kullakin tarkasteluhetkellä käypään arvoon koh-
dassa 6.6 määritellyllä tavalla. Mikäli omaisuuserään kohdistuu panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka 
rajoittaa omaisuuserän käyttämistä vakuutuslaitoksen selvitys- / konkurssipesässä, tällaisen erityisen oi-
keuden arvo on vähennettävä näiden määräysten mukaan muutoin laskettavasta katearvosta. Vähennettävä 
määrä on arvioitava luotettavalla tavalla ottamalla huomioon erityisen oikeuden sisältö ja sanotun oikeuden 
vaikutus omaisuuden rahaksi muuttamiseen. 
 
(2) Katteeseen luettavia varoja arvostettaessa omaisuuden katearvosta on vähennettävä ao. varoja hankitta-
essa syntyneet velat, kuten esimerkiksi kauppahintavelat. 
 

10.3.3 Katteen luettelointi 
 
Kateluettelon laatiminen 
 
(1) Kateluettelo on laadittava selväkielisessä kirjallisessa muodossa ja automaattisen tietojenkäsittelyn tal-
lenteena, jollei VVV näiltä osin myönnä poikkeusta. 
 
(2) Tilikauden päättymisajankohdan tilannetta vastaava kateluettelo on saatettava selväkieliseen kirjalli-
seen muotoon viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Katteenhaltijan on ilmoi-
tettava VVV:lle kateluettelon sijaintipaikan osoite sekä luettelon ylläpidosta vastaavan henkilön nimi ja 
yhteystiedot. 
 
Kateluettelon sisältö 
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(3) Kateluetteloon on merkittävä vastuuvelan katteena olevat varat VakVarL 6 §:n mukaan ryhmiteltyinä. 
Kustakin yksittäisestä omaisuuserästä luetteloon on merkittävä riittävät yksilöintitiedot, kuten omai-
suuserän ja siihen kuuluvien asiakirjojen nimike, sijainti, säilytyspaikka ja katearvo sekä käypä arvo, jos se 
poikkeaa katearvosta. 
 
(4) Jos omaisuuserään kohdistuu sen katearvoa vähentävä panttioikeus tai muu erityinen oikeus, joka ra-
joittaa omaisuuserän käyttämistä työeläkelaitoksen selvitystilan tai konkurssin aikana, tällainen erityinen 
oikeus on mainittava kateluettelossa ilmoittamalla oikeuden sisältö, arvo ja haltija sekä etuoikeusasema 
suhteessa katteen haltijaan. 
 
(5) Kateluettelo tulee ylläpitää ajantasaisena ja sen tulee vaadittaessa olla tulostettavissa selväkieliseen kir-
jalliseen muotoon. 
 

10.3.4 Katteeseen kuuluvien varojen säilyttäminen 
 
(1) Katteeseen kuuluvat arvopaperit ja muut asiakirjat on säilytettävä katteenhaltijan hallussa taikka, jos 
siihen on perusteltua syytä, Euroopan talousalueella toisen vakuutusyhtiön, julkisen valvonnan alaisen 
luottolaitoksen tai julkisen valvonnan alaisen arvopaperinvälitysliikkeen hallussa. Jos arvopaperi kuuluu 
arvo-osuusrekisteriin, rekisterin on oltava julkisessa valvonnassa Euroopan talousalueella. 
 
(2) Muut valtiot rinnastetaan Euroopan talousalueeseen siltä osin kuin varoja on sijoitettu VakVarL:n mu-
kaisesti muihin kuin ETA-valtioihin. 
 

10.4 Vakavaraisuus 

10.4.1 Toimintapääoma 
 
(1) Toimintapääoma lasketaan VYL 11 luvun 2-6 §:n ja TVYL 16 §:n mukaisesti. 
 
Toimintapääomaan luettavat erät 
 
(2) Toimintapääomaan hyväksyttäviä arvostuseroja laskettaessa sijoitusten käyvät arvot määritetään tämän 
määräys- ja ohjekokoelman kohdan 6.6 mukaisesti.  
 
(3) Toimintapääomaan luetaan johdannaisten arvostuserot siltä osin kuin niitä ei ole otettu huomioon tu-
lok-sessa, omassa pääomassa tai omaisuuden arvostuseroissa. 
 
(4) Taseeseen sisältyvät laskennalliset verovelat lisätään toimintapääomaan, mikäli ne eivät lähitulevaisuu-
dessa todennäköisesti realisoidu. Taseeseen kirjaamaton laskennallinen verosaaminen voidaan lisätä toi-
mintapääomaan vain, jos sen toteutuminen lähitulevaisuudessa on erittäin todennäköistä. Arvioinnissa 
noudatetaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja –saamisista.  
 
Toimintapääomasta vähennettävät erät 
 
(5) Toimintapääomasta vähennettävä omaisuuden kirjapitoarvojen ja käypien arvojen positiivinen erotus 
tulee vähentää silloinkin, kun se on luonteeltaan poikkeuksellinen. Omaisuuden käyvät arvot määritetään 
vastaavalla tavalla kuten kohdassa 6.6. 
 
(6) Aineettomien hyödykkeiden tuloslaskelmaan kuluksi merkitsemättä jätetty osuus tulee vähentää myös 
silloin, kun johonkin tasearvoon tosiasiallisesti sisältyy aineettoman hyödykkeen hankinta-arvoa, riippu-
matta siitä miten se on kirjattu kirjanpitoon. 
 
(7) Taseeseen merkitsemättömillä velkoihin rinnastettavilla erillä tarkoitetaan muita kuin vakuutuksiin pe-
rustuvia vastuusitoumuksia, joita vastaavaa vastuuta ei ole merkitty taseeseen velaksi. Jos on todennä-
köistä, että taseeseen kirjaamattomat verovelat jaksotuseroista, arvostuseroista, arvonkorotusrahastosta tai 
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muista väliaikaisista eroista sekä toimintapääomaan sisällytetystä poistoerosta ja vapaaehtoisista va-
rauksista realisoituvat lähitulevaisuudessa, vähennetään ne toimintapääomasta. Taseeseen sisältyvä las-
kennallinen verosaaminen vähennetään toimintapääomasta, mikäli sen toteutuminen lähitulevaisuudessa ei 
ole erittäin todennäköistä. Arvioinnissa noudatetaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta laskennallisista ve-
roveloista ja -saamisista.  
 
(8) Vieraasta sitoumuksesta annetuista panteista ja kiinnityksistä vähennetään vastuuta vastaava määrä, 
jossa otetaan huomioon vieraan sitoumuksen pieneneminen esim. lainan lyhennysten kautta sekä vieraa-
seen sitoumukseen kohdistettu pantatun tai kiinnitetyn omaisuuden käypä arvo. 
 
(9) Luottojohdannaisiin (Credit Derivatives) kuuluviin luottohäiriöriskinvaihtosopimuksiin (Credit Default 
Swap –sopimus), joissa työeläkelaitos on suojan myyjä, sovelletaan samaa käytäntöä kuin mitä edellä on 
mainittu muiden kuin suojaavien johdannaisten käsittelystä (ks. myös kohta 12. Luotonotto ja vakuuden 
antaminen  alakohta 3). 
 

10.4.2 Työeläkelaitoksen vakavaraisuusraja 
 
(1) Vakavaraisuusrajan laskemista varten sijoitusten käyvät arvot määritetään kohdan 6.6 mukaisesti. 
 

10.5 Johdannaissopimukset 

10.5.1 Johdannaissopimuksia ja niiden käyttämistä koskevat perusteet 
 
(1) Työeläkelaitoksen hallituksen on tehtävä johdannaissopimusten käyttämisestä kirjallinen päätös. Pää-
töksestä on käytävä ilmi johdannaissopimusten käyttämisen periaatteiden kannalta oleelliset seikat ja nii-
den asianmukaiset perustelut. 
 
(2) Työeläkelaitoksen hallituksen on VakVarL 8 §:n mukaisesti päätettävä siitä, miten työeläkelaitos käyt-
tää johdannaissopimuksia sijoitustoiminnassaan. 
 
(3) Lisäksi työeläkelaitoksen hallituksen on selkeästi määriteltävä ja dokumentoitava johdannaissopimus-
ten käyttämistä koskevat rajoitukset ja perusteet. Perusteista on käytävä ilmi johdannaissopimusten käyttö-
tarkoitukset, kuten esimerkiksi sijoitusriskin pienentäminen, rajoittaminen, lisäriskin ottaminen ja sijoi-
tustoiminnan tehokas hoito. Perusteissa on määriteltävä työeläkelaitoksen noudattamat säännöt, joilla joh-
dannaissopimukset sijoitusten luokittelussa määritellään sijoitusriskiä pienentäviksi johdannaissopimuk-
siksi ja muiksi kuin sijoitusriskiä pienentäviksi johdannaissopimuksiksi. 
 
(4) Johdannaissopimusten käyttämisen perusteista on myös käytävä ilmi johdannaissopimusten käyttöön 
liittyvät riskit ja niiden kuvaukset, miten riskejä rajoitetaan ja hallitaan, miten työeläkelaitoksen johto seu-
raa johdannaissopimusten käyttöä ja miten johdannaissopimuksista ja niiden käytöstä raportoidaan. Joh-
dannaissopimusten käyttämistä koskevista perusteista on edelleen käytävä ilmi johdannaissopimuksia kos-
kevat euromääräiset valtuudet eriteltyinä sopimustyypeittäin kohde-etuuksien mukaan.  
 
(5) Huolimatta siitä, että työeläkelaitos on valtuuttanut ulkopuolisen palveluntarjoajan tekemään johdan-
naissopimuksia, on työeläkelaitoksen hallitus aina viime kädessä vastuussa johdannaissopimusten käyttä-
misestä. Työeläkelaitoksen hallituksen tulee huolellisesti seurata ulkopuoliselle taholle annettujen valtuuk-
sien käyttämistä. Johdannaissopimusten käyttämistä koskevat perusteet on päivitettävä tarvittaessa. 
 
(6) Työeläkelaitoksen on johdannaissopimuksia käyttäessään kiinnitettävä erityistä huomiota sijoitustoi-
mintaa harjoittavan henkilökuntansa riittävän hyvään ammattitaitoon, johdannaissopimusten riskienhallin-
taan, käyttövaltuuksiin, käytön seurantaan ja valvontaan sekä sijoitustoiminnan tehtävien riittävään eriyt-
tämiseen hyvän riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti. 
 
(7) Työeläkelaitoksen on seurattava johdannaissopimuksiin liittyviä riskejä jatkuvasti. Työeläkelaitoksen 
hallituksen on johdannaissopimusten käyttämistä koskevissa perusteissa määritettävä, miten suuri muiden 
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kuin sijoitusriskiä pienentävien johdannaissopimusten käyttämisestä aiheutuva riski saa enintään olla ja 
mitä tämä riski merkitsee työeläkelaitoksen vakavaraisuudelle. Hallituksen on arvioitava päätöksen vaiku-
tukset siinä tapauksessa, että johdannaissopimusten käyttämisestä aiheutuva riski toteutuu kokonaisuudes-
saan. Työeläkelaitoksen on jatkuvasti laskettava johdannaissopimusten suurin mahdollinen enimmäistap-
pio. Enimmäistappion laskentamenetelmä on perusteluineen ja käytettyine parametreineen ilmoitettava 
VVV:lle vuosittaisen johdannaissopimuksia koskevan selvityksen yhteydessä. 
 
(8) Työeläkelaitoksen hallituksen on sijoitusriskien hallintaan liittyvän raportoinnin ja muun asianmukai-
sen seurannan avulla voitava varmistua siitä, että johdannaissopimusten käyttämistä koskevia perusteita on 
sovellettu hallituksen päättämällä tavalla. Seuranta on toteutettava sen selvittämiseksi, mitä vaikutuksia 
johdannaissopimusten käyttämistä koskevilla perusteilla on ollut. 
 

10.5.2 Johdannaissopimuksia ja niiden käyttämistä koskevien perusteiden seuranta 
 
(1) Työeläkelaitoksen hallituksen vuosittain hyväksymässä selvityksessä johdannaissopimusten käytön pe-
rusteiden soveltamisen kokonaisvaikutuksesta eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaan on käytävä ilmi ainakin 
seuraavat tiedot:  
 

• muiden kuin sijoitusriskiä pienentävien johdannaissopimusten kautta otettu maksimiriski vuoden 
aikana 

• johdannaissopimusten käyvin arvoin laskettu tulos sijoitusryhmittäin 
• yhdistelmäinstrumenttien ja erilaisten sijoitusrakenteiden (struktuurien) kautta otettu johdannais-

riski vuoden lopussa ja sen euromääräinen vaikutus vakavaraisuusrajaan silloin, kun struktuuriin 
ei liity pääomatakuuta 

• selvitys johdannaissopimusten käyttämisen tehokkuudesta. 
 

10.5.3 Johdannaissopimusten luokittelu 
 
(1) Johdannaissopimuksen luokittelua koskeva menettely eroaa sen mukaan, onko kysymyksessä sijoitus-
riskiä pienentävä johdannaissopimus vai muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdannaissopimus. Sijoitus-
riskiä pienentävien johdannaissopimusten osalta työeläkelaitoksen on kyettävä osoittamaan, mitä yksittäis-
tä sijoitusta, tai jos suojauksen kohteita on useita, mitä sijoitusten muodostamaa kokonaisuutta suojaus 
koskee. Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdannaissopimus on johdannaissopimus, jonka työeläkelaitos 
on tehnyt muussa kuin sijoituksen suojaamistarkoituksessa. Muu kuin sijoitusriskiä pienentävä johdannais-
sopimus voidaan tehdä esimerkiksi tavoiteltaessa sijoituksille lisätuottoa. 
 
(2) Sijoitusriskiä pienentävä johdannaissopimus arvioidaan yhdessä sen kohteen tai kohteiden kanssa. Si-
joitusriskiä pienentävän johdannaissopimuksen ja sen kohteen tai kohteiden kokonaisriskin arvioimiseksi 
työeläkelaitoksen on oltava selvillä johdannaissopimuksen kohteen tai kohteiden riskistä ja siitä, miten joh-
dannaissopimus vaikuttaa riskiin. Työeläkelaitoksen on jatkuvasti seurattava sijoitusriskiä pienentävien 
joh-dannaissopimusten kokonaisriskiä yhdessä suojauksen kohteen tai kohteiden kanssa. Muun kuin sijoi-
tus-riskiä pienentävän johdannaissopimuksen luokittelu perustuu kohde-etuuteen, jonka perusteella joh-
dan-naissopimuksen riski määräytyy. 
 
(3) Johdannaissopimusten luokittelun on perustuttava niiden kohde-etuuksina oleviin omaisuuseriin, ja 
luokittelu on suoritettava joko yksinomaan tällä perusteella, tai jos johdannaissopimus sisältää osia, jotka 
ovat omiaan lisäämään riskiä, sopimus luokitellaan riskiä parhaiten vastaavaan omaisuusryhmään. 
 
(4) Valuuttariskiä pienentävän johdannaissopimuksen luokittelussa on noudatettava johdonmukaisuutta ja 
jatkuvuutta. 
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10.6 Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma ja lyhyen aikavälin rahoitus-
suunnitelma 

10.6.1 Taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma 
 
(1) Jos työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin toimintapääoman vähimmäismäärä tai 
jos toimintapääoma lisättynä sillä määrällä, jolla TVYL 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu tasoitusmäärä ylit-
tää laskuperusteiden mukaisen vähimmäismäärän, on pienempi kuin vakavaraisuusraja, on yhtiön viipy-
mättä toimitettava VVV:n  hyväksyttäväksi taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. Tervehdyt-
tämissuunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: 
 

• esitys toimenpiteistä, jotka tarvitaan vakavaraisuustilan tervehdyttämiseksi 
• selvitys siitä, millä tavoin ehdotettujen toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan vakuutettuihin etui-

hin turvaavasti 
• määräaika, jonka kuluesssa tervehdyttämistoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa 
• vakavaraisuuden kehittymistä koskeva ennuste 
• ennuste tuloslaskelmasta ja taseesta sekä arvio maksuvalmiudesta 
• arvio TVYL 14 §:ssä tarkoitetun vastuuvelan ja 16 §:ssä tarkoitetun toimintapääoman kattamiseen 

käytettävissä olevista varoista. 
 
(2) VVV voi vaatia yksittäistapauksessa tervehdyttämissuunnitelmaan sisällytettäväksi muitakin tietoja. 
 

10.6.2 Lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma 
 
(1) Jos työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoma on pienempi kuin puolet toimintapääoman vähimmäismää-
rästä, on VVV:n hyväksyttäväksi viipymättä toimitettava lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma. Rahoitus-
suunnitelman tulee sisältää perusteltu selvitys niistä toimenpiteistä, joilla toimintapääoma saadaan vähin-
tään yhtä suureksi kuin puolet toimintapääoman vähimmäismäärästä. 
 

10.7 Sijoitusten luokittelu (ohje) 
 
Yleiset periaatteet 
 
(1) Sijoitusten luokittelu koskee työeläkelaitoksen kaikkia sijoituksia. Luokittelun lähtökohta on sijoitusten 
oikeudellinen muoto, josta poiketaan silloin, kun sijoitusten riski sitä edellyttää. VakVarL 6 §:n sijoitus-
ryhmät I-V ja niiden alaryhmät perustuvat sijoitusten oikeudelliseen muotoon. Työeläkelaitoksen sovelta-
essa VakVarL 4 §:n 1 momenttia, sijoitusten oikeudellisen muodon mukaisessa luokittelussa otetaan huo-
mioon, mitä edellä mainitun lain 9 §:ssä säädetään välillisistä sijoituksista. Tämä lisäksi välilliset sijoituk-
set luokitellaan niiden todellisen riskin mukaisesti, mikäli sijoitukseen liittyvät muut ominaisuudet antavat 
tähän aihetta.Työeläkelaitos on kuitenkin velvollinen luokittelemaan sijoituksensa niiden riskiä vastaavasti. 
 
(2) Luokitellessaan sijoituksiaan työeläkelaitos arvioi, mitkä ovat sijoitusten riski- ja tuottoparametrien ar-
vot ja esittää perustelut arviolle. Arvioinnissa käytetään hyväksi sijoitusten oikeudellisia ominaisuuksia, si-
joitusten riskeistä saatuja käytännön kokemuksia tai luotettavia teoreettisia malleja. Arvioinnissa otetaan 
huomioon myös yleisesti hyväksytty käsitys sijoituskohteen riskiluonteesta, mikäli sellainen on olemassa. 
 
Sijoitusten siirtäminen toiseen sijoitusryhmään 
 
(3) Sijoituksen siirtäminen ryhmästä toiseen tulee tehdä johdonmukaisesti ja harkitusti, ja siirtämisen tulee 
olla perusteltu.  
 
(4) Siinä tapauksessa, että sijoituksen todellinen riskiluonne poikkeaa sijoituksen oikeudellisesta muodos-
ta, tulee luokittelu aloittaa tarkoituksenmukaisimman sijoitusryhmän (I-V) valinnalla. Tämän jälkeen teh-
dään sijoituksen tuotto- ja riskiparametrien arviointi.  
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(5) Mikäli sijoituksen odotettu tuotto ja tuoton historiallinen volatiliteetti (standardipoikkeama) ovat ylei-
nen markkinatilanne huomioon ottaen selkeästi lähempänä toista ryhmää kuin mihin sijoitus oikeudellisen 
muotonsa mukaan kuuluu, sijoitus luokitellaan tähän ryhmään. Sijoituksen oikeudellisesta muodosta poik-
keava luokittelu siis edellyttää, että sijoituksen riski selkeästi poikkeaa sille oikeudellisen muodon perus-
teella säädetyistä riskiä kuvaavista arvoista. Vähäiseksi tai tilapäiseksi katsottava poikkeama ei aiheuta si-
joituksen luokittelumuutosta.  
 
(6) Työeläkelaitoksen tulee määritellä ja kirjallisesti dokumentoida kaikki ne seikat, joilla se arvioi em. sel-
keää poikkeavuutta. Selkeyttä arvioidessaan työeläkelaitos lisäksi määrittää ja kirjallisesti dokumentoi 
kaikki sellaiset merkitykselliset seikat, joihin perustuen todellisen riskin mukainen sijoituksen luokittelu on 
tehty.  
 
Sijoitusten luokittelu useaan alaryhmään 
 
(7) Tarvittaessa sijoitus luokitellaan useaan alaryhmään. Sijoituksia, jotka sisältävät riskiltään erilaisia osia, 
ja jotka ovat eroteltavissa toisistaan, on työeläkelaitoksen riskien hallinnan kannalta seurattava erikseen. 
Si-joitusten osat voidaan luokitella niiden todellisten riskien mukaan tarkoituksenmukaisimpiin alaryhmiin. 
Tällöin sijoitus jaetaan osiin ja kukin osa luokitellaan sen riskiä parhaiten vastaavaan alaryhmään. Ala-
ryhmien ei tarvitse välttämättä kuulua samaan sijoitusryhmään I-V. 
 
(8) Sijoituksen luokittelu useaan alaryhmään voi tulla kyseeseen erityisesti silloin, kun sijoituksen luokitte-
leminen kokonaisuutena ei vakavaraisuusrajaa laskettaessa tuo esille sijoituksen todellista riskiä. Tällaisia 
sijoituksia ovat erityisesti sijoitukset, jotka eivät ole selkeästi esimerkiksi joukkovelkakirjalainoja tai osak-
keita, vaan sisältävät ominaisuuksia erityyppisistä saatavista ja/tai sijoituksista. Useaan sijoitusalaryhmään 
saattaa olla tarkoituksenmukaista luokitella myös sijoituskorit, mikäli ne sisältävät sellaisia johdannaisele-
menttejä, jotka eivät kohdistu suoraan sijoituskorin kohde-etuutena oleviin käteissijoituksiin. Sijoituksia, 
jotka voi olla tarpeen luokitella useaan alaryhmään, ovat esimerkiksi käänteislainat, optiolainat, vaihtovel-
kakirjalainat, kiinnevakuudelliset lainat, indeksilainat, sertifikaatit, muut arvopaperimuotoon saatetut saa-
tavien liikkeeseenlaskut, sijoitusrahastot tai muut yhteissijoitusyritykset sekä erityyppiset muut välilliset si-
joitukset. 
 

10.8 Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan järjestäminen (ohje) 
 
Varainhallinnan ja maksuliikenteen järjestäminen 
 
(1) TVYL 26 §:n 3 momentin mukaan työeläkevakuutusyhtiön varainhallinta ja maksuliikenne on järjestet-
tävä siten, että varoja ei käytetä työeläkevakuutusyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai 
muun yhteisön tai säätiön varainhallintaan tai maksuliikenteeseen. 
 
(2) Työeläkevakuutusyhtiöllä tulee olla maksuliikennettään varten omat, muista yhteisöistä erilliset kassa- 
ja pankkitilit. Tästä syystä työeläkevakuutusyhtiö ei voi käyttää esimerkiksi yhteistä konsernitiliä muun yh-
teisön tai säätiön kanssa. Konsernitilillä tarkoitetaan pankkitiliä, jossa maksuliikenne on hajautettu yksik-
kökohtaisesti, mutta varojen hallinta hoidetaan keskitetysti. Sellainen on esimerkiksi pankkitili, jossa eri 
yhteisöjen pankkitilien varat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, ja jonka alatileihin kullakin yhteisöllä on 
oma käyttöoikeutensa. 
 
(3) Työeläkevakuutusyhtiön ja muun yhteisön tai säätiön välillä on kuitenkin mahdollista käyttää erilaisia 
selvittelytilejä, joille kirjataan palvelujen ostoa ja myyntiä tai näitä vastaavia tapahtumia tai työeläkeva-
kuutusyhtiön ja asunto- ja kiinteistöyhteisöjen välistä vähäistä maksuliikennettä, ei kuitenkaan vakuu-
tusmaksuliikennettä. Tiliä ei myöskään käytetä työeläkevakuutusyhtiön ja muun edellä mainitun yhteisön  
tai säätiön yhteisten tai yhteisöjen välisten omaisuuden saantoja tai luovutuksia koskevien tilitapahtumien 
kirjaamiseen. Tilin saldo tulee jatkuvasti olla euromäärältään vähäinen. Tilin tapahtumat selvitetään kuu-
kausittain, kuitenkin viimeistään tilitapahtumakuukautta seuraavan kuukauden aikana. 
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Sijoitustoiminnan itsenäisyys 
 
(4) Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan itsenäisyys varmistetaan siten, että sijoitustoiminnan pää-
töksenteon valmistelusta ja päätöksenteosta vastaa työeläkevakuutusyhtiön oma sijoitustoiminnan or-
ganisaatio ja henkilöstö, joka on riippumaton muista tahoista. Lähtökohtana on myös, että yhtiön omalla 
henkilökunnalla on oltava riittävässä määrin sellaista sijoitustoiminnan osaamista ja ammattitaitoa, ettei 
laitoksen tarvitse turvautua sijoitustoiminnassaan muihin kuin sijoitustoimintaa täydentäviin varojenhoi-
topalveluihin, aputoimintoihin ja näihin rinnastettaviin muihin palveluihin. 
 
(5) Sijoituspäätösten valmistelua ja tekemistä palvelevaa tietojen tuottamista ja keräämistä sijoitusmarkki-
noilta voidaan hankkia yhtiön ulkopuolelta. Tällaisia toimintoja voivat olla muun muassa erilaiset markki-
na-analyysit, yritystutkimukset, luottotietojen hankkiminen sekä sijoitustoimintaan liittyvät koti- ja ulko-
maiset asiantuntijapalvelut. Työeläkevakuutusyhtiön ulkopuolelta ostettavien aputoimintojen tulee tuottaa 
yhtiön käyttöön sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen sijoitustoiminnan päätösten valmistelussa ja seurannas-
sa. Tällaisia aputoimintoja voivat olla esimerkiksi sijoitustoiminnan tietojenkäsittelyyn, juridiikkaan ja las-
kentatoimeen liittyvät palvelut. Aputoimintoja voivat olla myös jo tehtyjen sijoituspäätösten toteuttamiseen 
ja sijoitusten hoitoon liittyvät toiminnot kuten esimerkiksi kiinteistöjen huoltopalvelut. 
 
(6) Työeläkevakuutusyhtiö voi tehdä sijoitustoimintaa täydentäviä omaisuudenhoitosopimuksia esimerkik-
si luottolaitoksen, LLL 76 §:n 1 momentin II-ryhmässä tarkoitettuun suomalaiseen luottolaitokseen rinnas-
tettavan luottolaitoksen, SipaL:ssa  tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen tai siihen rinnastettavan yrityksen 
sekä muussa valtiossa toimiluvan saaneen, julkisen valvonnan alaisen sijoituspalveluyrityksen kanssa. 
 
(7) Työeläkevakuutusyhtiön hallitus hyväksyy sopimukset ulkopuolisten omaisuudenhoitajien kanssa. Eri-
tyisesti päätöksentekovaltuuksia annettaessa tulee varmistaa, että työeläkevakuutusyhtiön itsenäinen pää-
töksenteko sijoitusasioissa ei vaarannu. 
 
(8) Sijoitusvarojen hoitoa koskevasta omaisuudenhoitosopimuksesta on hyvä ilmetä muun muassa seuraa-
vat seikat: 
 

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

 
(9) Toimeksianto koskee vain tiettyä, rajattua osuutta työeläkevakuutusyhtiön sijoituksista ja näiden toi-
meksiantojen yhteismäärä ei saa olla merkittävä. Toimeksiannon osuus omaisuudenhoitoyhteisön hallin-
nassa olevista kokonaisvaroista ei tulisi myöskään olla merkittävä. 
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11 Vakuutusyhtiön vakavaraisuusaseman ennakoiva valvonta 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 12 luvun 8 § ja 16 § 

11.1 Henkivakuutus 

11.1.1 Laajennetun toimintapääoman laskenta 
 
(1) Jatkuvuusvaatimustestin mukaisen laajennetun toimintapääoman laskennassa vastuuvelka on laskettava 
markkinaehtoisesti. Tällöin on lähtökohtaisesti sovellettava kohdassa 11.1.5 annettua ohjeistusta.  
 
(2) Jos markkinaehtoista vastuuvelkaa ei voida laskea markkinaehtoisesti, kuten kohdassa 11.1.5 on ohjeis-
tettu, se voidaan toistaiseksi arvioida yksinkertaistetuilla menetelmillä. Tällöin voidaan esimerkiksi (katso 
esimerkiksi liite C CEIOPS:n QIS-3 spesifikaatiossa) 
 

• keskittyä olennaisimpiin lajeihin tai tuotteisiin, 
 

• laajentaa ns. mallivakuutusten käyttöä, 
 

• biometristen riskien osalta olettaa, että 
 

— trendiä ei ole olemassa, 
— kuolleisuus tehdään perioditarkastelu- eikä kohorttinäkökulmasta, 
— parhaita arvioita voidaan riittävän hyvin kuvata korottamalla tai vähentämällä nykyisiä 

turvaavia olettamuksia, 
— kassavirtojen epäsymmetrisyydestä riippumatta deterministinen lähestymistapa on riittä-

vä,  
— biometriset riskit ovat riippumattomia muista tekijöistä, 

 
• takaisinostoprosessin osalta olettaa, että 

 
— se on riippumaton taloudellisista ja biometrisistä tekijöistä, 
— se on riippumaton esimerkiksi yhtiön vakavaraisuusasemasta, 
— se on kiinteäparametrinen ”hazard”-prosessi, 

 
• likimääräistää taloudellisia optioita ja takuita soveltamalla Black-Scholes tyyppisiä lähestymis-

tapoja, 
 

• sijoitustuottotakuiden osalta olettaa, että 
 

— ne ovat polkuriippumattomia, 
— niillä ei ole aika-arvoa ja keskittyä pelkästään perusarvoon, 
— niillä on jonkinlaista aika-arvoa ja arvioida sitä yksinkertaisin menetelmin,  

 
• muiden optioiden ja takuiden osalta 

 
— keskittyä olennaisimpiin optioihin ja takuihin, 
— ryhmitellä erilaisia takuita yhteen korjattuun (sijoitustuotto) takuuseen 
— soveltaa merkittäville optioille ja takuille tilapäisiä ja karkeita ratkaisuja, 

 
• harkinnanvaraisten lisäetujen (katso myös sijoitustuottotakuu) osalta olettaa, että 

 
— ne ovat polkuriippumattomia, 
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• kassavirtojen osalta  
 

— tehdä ennusteet vuosiperiodilla,  
— olettaa, että rahaliike tapahtuu kesken vuotta tai vuoden päättyessä, 

 
• tulevien vakuutusmaksujen osalta olettaa, että vakuutusmaksuja maksetaan riippumatta talou-

dellisista tekijöistä ja vakuutusyhtiön vakavaraisuusasemasta tai sitten ne voidaan jättää koko-
naan tarkastelun ulkopuolelle.  

 
(3) Lukuun ottamatta vakuutusten tuottamaa oikeutta ylijäämään (ylijäämäoptio) ja takaisinosto-optiota, 
vakuutussopimuksiin liittyvät optiot ja takuut voidaan markkinaehtoisen vastuuvelan laskennassa toistai-
seksi jättää huomioimatta. Vakuutussopimuksiin liitettyjen muiden optioiden ja takuiden kohdalla niiden 
olemassaoloa ja luonnetta on kuitenkin selvitettävä ja niiden merkitystä on arvioitava.  
 
(4) Jos vakuutusyhtiö ei kykene suorittamaan asianmukaista markkinaehtoista vastuuvelkalaskentaa, kuten 
kohdassa 11.1.5. on ohjeistettu, yhtiön on laadittava laskennalle kehittämissuunnitelma, jossa hahmotetaan, 
millä strategialla ja aikataululla yhtiö pyrkii asianmukaiseen markkinaehtoiseen laskentaan. 
  
(5) Perusvaatimustestissä markkinaehtoinen vastuuvelka on arvioitava siten, että ylijäämään oikeuttavia 
vakuutuksia kohdellaan niin kuin ne eivät olisi vastaisuudessa ylijäämään oikeuttavia. Tällöin jatkuvuus-
vaatimustestin markkinaehtoisen vastuuvelan laskennassa käytettyjä muita olettamuksia, kuten esimerkiksi 
takaisinostointensiteettiä, ei kuitenkaan muuteta vastaamaan tällaista asiakaskohtelua. Siirryttäessä jatku-
vuusvaatimustestistä perusvaatimustestiin vastuuvelkaan kuuluvaa riskimarginaalia ei arvioida uudestaan. 
 
(6) Vakuutusyhtiön pääomalainat on arvostettava markkinaehtoisesti. Velan arvostamisessa voidaan sovel-
taa kohdan 11.1.5 alakohtia 1 ja 2. 
 
(7) Sijoitukset on arvostettava käypään arvoon samalla tavalla kuin toimintapääomaa laskettaessa. 
 

11.1.2 Sijoitusten jako pääomavaatimuslaskennassa 
 
Markkinariskit 
 
(1) Markkinariskillä tarkoitetaan tappioriskiä tai taloudellisen tilanteen epäedullista muutosta, joka johtuu 
suoraan tai välillisesti rahoitusvälineiden markkinahintojen tason ja volatiliteetin heilahteluista. 
 
(2) Vakuutusyhtiön sijoitusomaisuus ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat varat jaetaan ris-
kimoduuleihin. Sekä sijoitusomaisuuteen että sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin varoihin on 
kohdistettava kohdan 11.1.3 alakohdan 2 mukaisia skenaarioita. 
 
(3) Sijoitusten luokittelun lähtökohtana on yksittäisen sijoituksen herkkyys erilaisten taloudellisten tekijöi-
den hinta- ja volatiliteettimuutoksille ja sijoituksen riskiluonne.  
 
(4) Markkinariskit on jaettu viiteen pääriskimoduuliin: 
 

— jakosuhde oman pääoman ja vakuutuksenottajien kesken on kiinteä, 
— harkinnanvaraiset lisäedut ovat likimäärin nykyisen vastuuvelan ja taatun markkinaehtoi-

sen vastuuvelan erotus kerrottuna sopivalla skaalaustekijällä, 
 

• hoitokulujen ja muiden veloitusten osalta olettaa, että  
 

— tulevat hoitokulut voidaan riittävän hyvin kuvata historiallisilla keskimääräisillä hoitoku-
lusuhteilla, 

— muut veloitukset (esimerkiksi optioiden ja takuiden kustannuksista) vähennetään harkin-
nanvaraisista lisäeduista tai vakuutussäästöistä kiinteällä parametrilla, 
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1. Korkoriskit: Moduuliin kuuluvat sijoitukset, jotka ovat herkkiä korkomuutoksille. Näitä ovat 
ainakin korkosijoitukset, rahoitusinstrumentit ja korkojohdannaiset. 
 

2. Osakeriskit: Moduuli käsittää sijoitukset, jotka ovat herkkiä osakkeiden hintamuutoksille. 
 
Osakeriskit on jaettu edelleen viiteen eri alariskimoduuliin: 
 
Kehittyneet markkinat: Moduuliin kuuluu kehittyneisiin maihin tehdyt noteeratut osakesijoituk-
set. Kehittyneisiin maihin luetaan esimerkiksi Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Suo-
mi, Ranska, Saksa, Kreikka, Hong Kong, Irlanti, Italia, Japani, Alankomaat, Uusi Seelanti, Nor-
ja, Portugali, Singapore, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Yhdysvallat. 

 
Kehittyvät markkinat: Moduuliin luetaan kehittyviin maihin tehdyt noteeratut osakesijoitukset. 
Kehittyviin maihin luetaan esimerkiksi Argentiina, Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Tsekin ta-
savalta, Egypti, Unkari, Intia, Indonesia, Israel, Jordania, Korea, Malesia, Meksiko, Marokko, 
Pakistan, Peru, Filippiinit, Puola, Venäjä, Etelä-Afrikka, Taiwan ja Turkki.  

 
Riskipääomasijoitukset: Moduuli käsittää pääomaehtoiset sijoitukset noteeraamattomiin kasvu-
yrityksiin, aloittaviin yrityksiin tai taloudellisissa vaikeuksissa oleviin yrityksiin. 

 
Muut pääomasijoitukset: Moduuliin kuuluvat muut pääomasijoitukset noteeraamattomiin yrityk-
siin kuten esimerkiksi (vivutetut) ”buy-out”-sijoitukset, oman pääoma- ja velkapääomaehtoisen 
rahoituksen välimuotosijoitukset (ns. ”mezzanine”-rahoitukset). 

 
Hedge-rahastot: Moduuliin sisällytetään hedge-rahastot tai ns. absoluuttisen tuoton rahastot 
(riippumatta niiden valitusta sijoitusstrategiasta). 
 

3. Hyödykeriskit: Moduuliin luetaan sijoitukset, jotka ovat herkkiä hyödykkeiden hintamuutok-
sille. Hyödykkeitä ovat esimerkiksi maakaasu, raakaöljy, lyijytön bensiini, lämpö-öljy, elävä 
karja, vehnä, maissi, soijapapu, soijapapuöljy, alumiini, kupari, sinkki, nikkeli, kulta, hopea, 
lyijy, sokeri, puuvilla, kahvi ja kaakao.   
 

4. Kiinteistöriskit: Moduuliin sisällytetään kaikki sekä suorat että välilliset kiinteistösijoitukset ja 
muut sijoitukset, jotka ovat herkkiä kiinteistöjen hintamuutoksille. 
 

5. Valuuttariskit: Moduuli käsittää sijoitussalkun nettovaluuttaposition. 
 
(5) Useimmiten käytetty tekijä kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden erottelussa on kytketty 
BKT/asukasmäärä -tunnuslukuun. 10 000 dollaria suurempaa lukua pidetään yleensä kehittyneiden mark-
kinoiden merkkinä. Muita tekijöitä kehittyneiden markkinoiden tunnistamiseksi voivat olla rahoitusmark-
kinoiden kehittyneisyys sekä poliittisesta että taloudellisesta näkökulmasta (esimerkiksi toimiva julkinen 
valvonta, toimivat sijoitusmarkkinat, luotettavan tilastoinnin ja informaation saaminen). Yksiselitteistä ta-
paa kehittyvien (tai kehittyneiden) markkinoiden tunnistamiseksi ei ole olemassa. 
 
(6) Jos sijoitus ei ole suoraan luokiteltavissa edellä mainittuihin moduuleihin, suoritetaan rinnastus. Silloin 
on arvioitava, mikä on sijoituksen riskiluonne. Arvioinnissa käytetään hyväksi sijoituksen oikeudellisia 
ominaisuuksia, sijoituksen riskeistä saatuja käytännön kokemuksia tai luotettavia teoreettisia malleja. Ar-
vioinnissa voidaan myös ottaa huomioon yleisesti hyväksytty käsitys sijoituskohteen riskiluonteesta, mikä-
li sellainen on olemassa. Riskiluonteeltaan keskenään samankaltaiset sijoitukset on pääsääntöisesti luoki-
teltava samaan moduuliin. Toisena vaihtoehtona on hakea VVV:lta lupaa lisätä laskentaan moduuleja.  
 
(7) Mikäli sijoitus sisältää riskiluonteeltaan erilaisia osia, jotka ovat eroteltavissa toisistaan, sijoitus on luo-
kiteltava useampaan moduuliin. Tällöin sijoitus jaetaan osiin ja kukin osa luokitellaan sen riskiä parhaiten 
vastaavaan moduuliin.  
 
(8) Sijoitusrahastot on lähtökohtaisesti luokiteltava eri riskimoduuleihin mahdollisimman hyvin rahastojen 
sijoitusten perusteella. Jos sijoitusrahaston raportointi ei ole tällaiseen luokitteluun riittävän läpinäkyvä, 
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niin luokittelu voidaan tehdä sijoitusrahaston sijoitussäännösten perusteella. Viimeisenä vaihtoehtona suo-
ritetaan rinnastus alakohdan  7 mukaisesti. 
 
(9) Sijoituksen jakaminen useampaan moduuliin tulee kysymykseen erityisesti silloin, kun sijoituksen luo-
kitteleminen kokonaisuutena ei tuo esiin sijoituksen oikeaa riskiluonnetta. Tällaisia sijoituksia voivat olla 
esimerkiksi käänteis-, optio-, vaihtovelkakirja- ja indeksilainat sekä sijoitusrahastot.  
 
(10) Välillinen sijoitus, esimerkiksi erillisyhtiön kautta on luokiteltava sen todellisen riskiluonteen mukai-
sesti, mikäli sijoitukseen liittyvät muut ominaisuudet antavat tähän aihetta. 
 
(11) Johdannaissopimusten osalta luokittelumenettely koskee kaikkia johdannaisia (sekä ostetut että asete-
tut), riippumatta niiden hankintatarkoituksesta. Johdannaissopimusten luokittelun on lähtökohtaisesti pe-
rustuttava niiden kohde-etuuksina oleviin omaisuuseriin. Valuuttajohdannaiset luokitellaan valuuttariski-
moduuliin. Sama yleissääntö koskee myös lyhyeksi myyntiä. 
 
Vastapuoliriskit 
 
(12) Vastapuoliriskillä tarkoitetaan tappioriskiä tai taloudellisen tilanteen epäedullista ja ennalta-
arvaamatonta muutosta, joka johtuu arvopapereiden liikkeeseenlaskijan, vastapuolen tai velallisen luotto-
kelpoisuuden heilahtelusta ja siihen liitetystä riskipreemiosta.  
 
(13) Vastapuoliriskit on jaettu neljään riskimoduuliin, joista moduulit (a), (b) ja (d) kohdistuvat korkoero-
tusriskiin (”spredi”-riskiin) ja moduuli (c) vastapuolen luottoriskiin. 

 
(a)  Ensimmäiseen moduuliin kuuluvat kaikki joukkovelkakirjalainat, joissa velallisena tai takaajana 

on EU-, ETA- tai OECD-valtio, Ahvenanmaan maakunta, sellainen kansainvälinen järjestö, jonka 
jäsenistä ainakin yksi on EU-, ETA- tai OECD-valtio, EU-, ETA- tai OECD- valtiossa sijaitseva 
sellainen kunta, kuntayhtymä, julkisyhteisönä toimiva seurakunta tai muu sellainen niihin rinnas-
tettava alueellinen julkisyhteisö, jolla tai jonka jäsenillä on veronkanto-oikeus. 

(b)  Toiseen moduuliin kuuluvat kaikki yhtiöriskilliset joukkovelkakirjalainat ja sellaiset julkisyhtei-
söjen joukkovelkakirjalainat, jotka eivät kuulu ensimmäiseen moduuliin. 

(c)  Kolmanteen moduuliin kuuluvat kaikki jälleenvakuutussopimukset ja vakioimattomat johdan-
naissopimukset. Vakioiduilla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan optioyhteisön taikka muun 
EU-, ETA- tai OECD-valtion julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityk-
sen tai siihen rinnastettavan markkinapaikan tai vaihdantajärjestelmän välityksellä tehtyjä sopi-
muksia. Muut johdannaissopimukset ovat vakioimattomia johdannaissopimuksia. Vakioimatto-
milla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan yleensä suoraan yksityisten sopimuspuolten välillä 
tehtyjä sopimuksia.  

(d)  Neljänteen moduuliin kuuluvat kaikki yhtiöriskilliset rahamarkkinavälineet. 
 
(14) Vastapuoliriskin ulkopuolelle jäävät ne joukkovelkakirjalainat, jälleenvakuuttajat tai vakioimattomien 
johdannaispositioiden vastapuolet, jotka ovat selvitystilassa tai vastaavassa tilassa ja joiden tappiot on jo 
otettu huomioon kirjanpidossa. 
 
(15) Vakioituun johdannaissopimukseen ei kohdistu vastapuoliriskin kautta vakavaraisuusvaatimusta. 
 
(16) Vastapuoliriskit jaetaan eri riskitasoihin ja listattujen luokituslaitosten antamat luottokelpoisuus-
luokitukset kohdistetaan näihin seuraavasti: 
 

Riskitaso A.M. Best Fitch S&P Moody’s 
Poikkeuksellisen vahva aaa AAA Aaa AAA 
Erittäin vahva aa AA Aa AA 
Vahva a A A A 
Riittävä bbb BBB Baa BBB 
Spekulatiivinen bb BB Ba BB 
Erittäin spekulatiivinen b B B B 
Poikkeuksellisen spekulatiivinen Alle b Alle B Alle B Alle B 
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(17) Sijoitus, josta on käytettävissä vain yksi virallinen luokittelu, on kohdistettava edellä esitetyn taulukon 
vastaavaan riskitasoon. 
 
(18) Sijoituksen, josta on käytettävissä useampia virallisia luokitteluja, riskitaso valitaan seuraavia sääntöjä 
noudattaen: 
 

• Jos kaksi parasta luokitusta kuuluvat samaan tasoon, valitaan tämä taso. 
• Jos kaksi parasta luokitusta kuuluvat eri tasoihin, valitaan niistä toiseksi paras. 

 
(19) Jos vastapuoli on luokittelematon, mutta sen emoyhtiö tai emokonserni on luokiteltu ja vastapuoli on 
emoyhtiön tai emokonsernin täysin omistama, tytäryhtiöön voidaan luokittelussa soveltaa emoyhtiön tai 
emokonsernin luokitusta. Alakohdassa 13 (b), (c) ja (d) EU-alueen ulkopuolelta olevat luokittelemattomat 
vakuutusyhtiöt on luokiteltava poikkeuksellisen spekulatiivisiksi ja EU-alueella olevat luokittelemattomat 
vakuutusyhtiöt tulee luokitella riittäviksi. Muissa tapauksissa luokittelematon vastapuoli ryhmitellään luok-
kaan ”Ei-luokiteltu”. 
 
(20) Luottojohdannaisten vaikutus vastapuoliriskin luokitteluun on otettava huomioon. 
 

11.1.3 Pääomavaatimuslaskennan skenaariot ja riskiparametrit  
 
(1) Markkinariskien, vastapuoliriskien ja operatiivisten riskien riskimittarina on value-at-risk-arvo, joka on 
pyritty laskemaan 99 prosentin todennäköisyydellä yhden vuoden ajanjaksolle. 
 
Markkinariskit 
 
(2) Markkinariskien skenaariot riskimoduuleittain (katso kohdan 11.1.2 alakohta 4) ovat: 

 
Riskimoduuli Skenaario 
Korkoriskit +/- 131 korkopistettä 
Osakeriskit  
 - Kehittyneet markkinat - 28 % 
 - Kehittyvät markkinat - 39 % 
 - Riskipääomasijoitukset - 28 % 
 - Muut pääomasijoitukset - 16 % 
 - Hedge-rahastot - 27 % 
Hyödykeriskit - 25 % 
Kiinteistöriskit - 17 % 
Valuuttariskit - 16 % 

 
Vastapuoliriskit 
 
(3) Vastapuoliriskin riskiparametrien arvot riskimoduuleittain (katso kohdan 11.1.2 alakohta 13) ja riskita-
soittain (katso kohdan 11.1.2 alakohta 16) ovat: 
 
Riskitaso Moduuli (a) Moduuli (b) Moduuli (c) Moduuli (d) 
Poikkeuksellisen vahva 0 %   0,82 %   0,04 % 0 % 
Erittäin vahva 0 %   0,82 %   0,22 % 0 % 
Vahva 0 %   3,38 %   1,26 % 0 % 
Riittävä 0 %   4,10 %   6,10 % 0 % 
Spekulatiivinen 0 % 11,23 % 24,71 % 0 % 
Erittäin spekulatiivinen 0 % 18,55 % 58,25 % 0 % 
Poikkeuksellisen spekulatiivinen 0 % 37,10 % 94,90 % 0 % 
Ei luokiteltu 0 %   6,63 % 94,90 % 0 % 
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Operatiiviset riskit 
 
(4) Operatiivisten riskien riskiparametrien arvot ovat 2,71 prosenttia bruttovakuutusmaksutulosta (ennen 
jälleenvakuuttajien osuutta) ja 0,27 prosenttia markkinaehtoisen vastuuvelan bruttomäärästä (ennen jäl-
leenvakuuttajien osuutta ja ilman riskimarginaalia). 
 

11.1.4 Perus- ja jatkuvuusvaatimustestin esittämistapa 
 
(1) Perus- ja jatkuvuusvaatimustestien laskenta ja tulokset on toimitettava VVV:lle käyttäen raporttia 23. 
 
(2) Neljännesvuosiraportoinnissa on toimitettava taulukot 1 – 4 ja tilinpäätösraportoinnissa raportti 23 ko-
konaisuudessaan (taulukot 1 – 15). 
 

11.1.5 Markkinaehtoisen velan laskenta (ohje) 
 
Velkojen arvostus 
 
(1) Velat on arvostettava siihen arvoon, josta ne ovat siirrettävissä tai suoritettavissa asiantuntevien, liike-
toimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. 
 
(2) Velkoja arvostettaessa ei saa tehdä mukautuksia vakuutusyrityksen oman luottokelpoisuuden huomioon 
ottamiseksi. 
 
Vastuuvelan arvostus 
 
(3) Vastuuvelka on muodostettava kaikkien vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden osalta, joita yhtiöllä 
on vakuutuksenottajia tai vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten edunsaajia kohtaan. 
 
(4) Vastuuvelan laskentaperusteena on käytettävä nykyhetken irtautumisarvoa (exit-value). 
 
(5) Vastuuvelan laskennassa on käytettävä rahoitusmarkkinoiden tarjoamia tietoja sekä vakuutus- ja jäl-
leenvakuutustoiminnan teknisistä riskeistä saatavilla olevia tietoja, ja laskennan on oltava yhdenmukaista 
näiden tietojen kanssa (markkinaehtoisuus). 
 
(6) Vastuuvelka on laskettava varovaisella, luotettavalla ja objektiivisella tavalla. 
 
Laskenta yleisesti 
 
(7) Vastuuvelan arvo on alakohdissa 8 – 11 tarkoitetun parhaan arvion ja alakohdassa 12 tarkoitetun riski-
marginaalin summa. 
 
(8) Parhaan arvion on vastattava tulevaisuuden kassavirtojen todennäköisyyksillä painotettua keskiarvoa, 
jossa otetaan huomioon rahan aika-arvo (tulevaisuuden kassavirtojen odotettu nykyarvo) ja käytetään asi-
aankuuluvaa riskittömän koron aikakäyrää. 
 
(9) Parhaan arvion laskennan on perustuttava luotettaviin nykyhetken tietoihin ja realistisiin oletuksiin ja 
se on suoritettava käyttämällä asianmukaisia vakuutusmatemaattisia menetelmiä ja tilastotekniikoita. 
 
(10) Parhaan arvion laskennassa käytetyssä kassavirtaennusteessa on otettava huomioon kaikki sisään tu-
levat ja ulos menevät kassavirrat, joita tarvitaan vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden täyttämiseen 
vakuutussopimusten päättymiseen asti. 
 
(11) Paras arvio on laskettava bruttomääräisenä vähentämättä siitä jälleenvakuutussopimuksista ja erillis-
yhtiöiltä saatavia korvauksia (katso alakohdat 21 - 23). 
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(12) Riskimarginaalilla on varmistettava, että vastuuvelan arvo vastaa määrää, jonka vakuutus- ja jälleen-
vakuutusyhtiöiden oletetaan tarvitsevan ottaakseen ja täyttääkseen vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteet. 
 
(13) Paras arvio ja riskimarginaali on arvostettava erikseen. Jos kuitenkin vakuutus- ja jällenvakuutusvel-
voitteisiin liittyviä tulevaisuuden kassavirtoja voidaan toistaa käyttämällä rahoitusvälineitä, joiden markki-
na-arvo on suoraan saatavilla, vastuuvelan arvo on määritettävä kyseisten rahoitusvälineiden markkina-
arvon perusteella. Tällöin parasta arvoa ja riskimarginaalia ei tarvitse laskea erikseen. 
 
(14) Kun paras arvio ja riskimarginaali on arvostettava erikseen, riskimarginaali lasketaan määrittämällä 
sen suuruisen pääoman kustannus, joka vastaa sitä vakavaraisuuspääomavaatimusta, joka tarvitaan vakuu-
tus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden täyttämiseksi vakuutussopimusten päättymiseen asti. 
 
(15) Laskennassa käytetyn pääomakustannuksen määrän on vastattava riskittömän korkokannan ylittävää 
korkomarginaalia, jonka vakuutusyhtiö, jolla on jatkuvuustestin mukainen määrä vakavaraisuus-
pääomavaatimuksen katteeksi hyväksyttäviä omia varoja, joutuisi maksamaan säilyttääkseen kyseiset va-
rat. Korkomarginaalin on heijastettava vähintään 99 %:n luottamusvälin tavoitetasoa, joka vallitsee lasken-
tahetkellä (99,5 vastaa likimäärin S&P:n BBB luokitusta). 
 
Muut huomioon otettavat osatekijät 
 
(16) Vastuuvelan laskennassa tulee myös ottaa huomioon seuraavat osatekijät: 
 

• kaikki vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden hoidosta aiheutuvat kulut, 
• inflaatio, mukaan luettuna kustannus- ja korvausinflaatio sekä 
• kaikki maksut, mukaan luettuina tulevat lisäedut, jotka vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden odo-

tetaan suorittavan vakuutuksenottajille ja edunsaajille, riippumatta siitä, onko kyseiset maksut taat-
tu sopimuksilla. 

 
Taloudellisten takuiden ja sopimusperusteisten optioiden arvostus 
 
(17) Vastuuvelan laskennassa on otettava huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksiin sisältyvien 
taloudellisten takuiden ja sopimusperusteisten optioiden arvo. 
 
(18) Kun vakuutusyhtiö tekee oletuksia siitä, millä todennäköisyydellä vakuutuksenottajat käyttävät sopi-
musperusteisia optioita, mukaan lukien raukeamiset ja takaisinostot, on näiden oletusten oltava realistisia 
ja perustuttava luotettaviin nykyhetken tietoihin. 
 
(19) Oletuksissa on otettava joko välittömästi tai välillisesti huomioon vaikutukset, joita taloudellisissa ja 
muissa edellytyksissä tapahtuvilla tulevilla muutoksilla voi olla kyseisten optioiden käyttöön. 
 
Segmentointi  
 
(20) Laskiessaan vastuuvelkaa vakuutusyhtiön on segmentoitava vakuutusvelvoitteensa homogeenisiin ris-
kiryhmiin. Seuraavaa tuoteryhmittelyä on vähintään noudatettava:  
 

• yksilöllinen säästövakuutus 
 

— ylijäämään oikeuttavat takuukorkoiset vakuutukset takuukoroittain 
— ei-ylijäämään oikeuttavat takuukorkoiset vakuutukset 
— sijoitussidonnaiset vakuutukset 

 
• yksilöllinen riskivakuutus 

 
— vakuutukset kuoleman varalta 
— henkivakuutuksen lisäksi myönnetyt lisävakuutukset jaettuna maksunpalautus-, työkyvyt-

tömyys-, tapaturma-, sairaus- ja muihin vakuutuksiin 
— vahinkovakuutusluokkaan 1 kuuluvat vakuutukset 
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— vahinkovakuutusluokkaan 2 kuuluvat vakuutukset 
 

• ryhmäriskivakuutus 
 

— vakuutukset kuoleman varalta 
— henkivakuutuksen lisäksi myönnetyt lisävakuutukset jaettuna työkyvyttömyys-, tapatur-

ma-, sairaus- ja muihin vakuutuksiin 
— vahinkovakuutusluokkaan 1 kuuluvat vakuutukset 
— vahinkovakuutusluokkaan 2 kuuluvat vakuutukset 

 
• kapitalisaatiosopimus 

 
— ylijäämään oikeuttavat takuukorkoiset vakuutukset takuukoroittain 
— ei-ylijäämään oikeuttavat takuukorkoiset vakuutukset 
— sijoitussidonnaiset vakuutukset 

 
• yksilöllinen eläkevakuutus 

 
— laskuperustekorkoiset vakuutukset takuukoroittain 
— sijoitussidonnaiset vakuutukset 

 
• ryhmäeläkevakuutus 

 
— takuukorkoiset vakuutukset takuukoroittain 
— sijoitussidonnaiset vakuutukset 

 
• tuleva jälleenvakuutus 

 
Jälleenvakuutussopimuksista ja erityisjärjestelyistä saatavat korvaukset 
 
(21) Jälleenvakuutussopimuksista ja erityisjärjestelyistä (SPV, ART jne.) saatavat korvaukset on laskettava 
edellä mainittujen alakohtien mukaisesti. 
 
(22) Jälleenvakuutussopimuksista ja erityisjärjestelyistä saatavia korvausmääriä laskettaessa on otettava 
huomioon jälleenvakuuttajan ja ensivakuuttajan maksamien korvausten aikaero. 
 
(23) Laskennan tulosta on korjattava ottamalla huomioon ennustetut tappiot, jotka johtuvat vastapuolen 
maksukyvyttömyydestä. Korjauksen on perustuttava vastapuolen maksukyvyttömyyden todennäköisyyden 
ja maksukyvyttömyydestä johtuvan keskimääräisen tappion (tappio-osuuden) arviointiin. 
 
Täydentäviä periaatteita 
 
(24) Täydentäviä periaatteita kohdan 11.1.5 alakohtiin on esitetty (viimeisimmässä) ns. CEIOPS:n QIS 
spesifikaatiossa. 
 

11.1.6 Perus- ja jatkuvuusvaatimustestin pääomavaatimuslaskenta (ohje) 
 
Sijoitusten arvonmuutoslaskenta stressatuissa olosuhteissa 
 
(1) Sijoitukset omaisuuserittäin (=käteissijoitukset) on arvostettava käypään arvoon samalla tavalla kuin 
toimintapääomaa laskettaessa. 
 
Markkinariski 
 
(2) Sijoituksiin ja omaisuuseriin liittyvät johdannaissopimukset (sekä ostetut että asetetut) kohdistetaan ja 
käsitellään niiden kohteena olevien sijoitusten (=kohde-etuuksien) käypien arvojen mukaisesti siten, että 
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allokaatiovaikutus johdannaisten osalta korjataan niiden delta-parametrin mukaiseksi samaan kohde-
etuuteen liittyen nettomääräisenä. 
 
(3) Johdannaissopimukset otetaan huomioon täysimääräisesti, kun niiden erääntymistä tai allokaatiovaiku-
tusta voi pitää vähintään yhden vuoden mittaisena.  Muutoin sovelletaan seuraavia periaatteita:  
 

• jos johdannainen erääntyy vuoden sisällä, skenaarioissa on otettava huomioon johdannaisen kes-
kimääräinen vaikutus (esimerkiksi aika ja määrä painotettuna) yhden vuoden sisällä.  

 
• johdannaispositio katsotaan jatkuvaksi, jos sijoitus korvataan toisella samanlaisella sijoituksella ja 

korvaaminen toisella sijoituksella on osa vakuutusyhtiön kirjallista ja käytännön mukaista johdan-
naisstrategiaa. Niiden johdannaisten osalta, jotka erääntyvät vuoden sisällä ja jotka katsotaan jat-
kuviksi, voidaan skenaariossa olettaa uusiutuvan. Tällöin on myös otettava huomioon johdannais-
ten uusimisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 
• johdannaispositioita, jotka ovat voimassa ainoastaan laskentahetkellä (esimerkiksi 31.12., 31.3., 

30.6., 30.9. jne.), ei oteta huomioon. 
 
(4) Vaihtoehtoisesti johdannaissopimukset voidaan ottaa huomioon niiden voimassaoloajasta riippumatta 
(raportointihetken näkökulmasta). Tällöin on kuitenkin arvioitava voimassaoloajan mahdollinen vaikutus 
vakavaraisuuslaskentaan. 
 
(5) Avoin valuuttapositioasema on laskettava yhdessä valuuttamääräisten käteissijoitusten ja valuuttajoh-
dannaisten kanssa. Johdannaispositioaseman vaikutus käsitellään kohde-etuusarvojen mukaisesti johdan-
naisten delta-vaikutus korjattuna. 
 
Vastapuoliriski 
 
(6) Jälleenvakuutussopimus on otettava huomioon nettopositiona, eli markkinaehtoisen vastuuvelan par-
haan arvion (tai sen arvioidun määrän) brutto- ja nettomäärän erotuksena, johon lisätään mahdollisia muita 
velka- tai saamiseriä (kuten esimerkiksi jälleenvakuutustalletukset jne.) Vakioimattomat johdannaisposi-
tiot, pois lukien luottojohdannaiset, on otettava huomioon soveltuvin osin vastaavalla tavalla (nettopositio-
na käypään arvoon) kuin jälleenvakuutussopimukset. Tarkasteluun ei liitetä kustannuksia, jotka liittyvät 
sopimusten uudelleen hankintaan. 
 
(7) Luottojohdannaiset on otettava huomioon seuraavia yleisperiaatteita noudattaen:  
 

• ei-suojaavat luottojohdannaiset (sekä vakioidut että vakioimattomat) on luokiteltava kohde-
etuuden luokituksen mukaisesti, eli kuten käteissijoitus alla olevaan kohteeseen.  

• suojaavien vakioimattomien luottojohdannaisten kohdalla käteissijoitus ja johdannainen käsitel-
lään yhteispositiona ja johdannaisen kohde-etuusarvoa vastaava määrä käteissijoituksia on luoki-
teltava johdannaisvastapuolen luokituksen mukaisesti.  

• suojaavien vakioitujen luottojohdannaisten kohdalla johdannaisen kohde-etuusarvoa vastaava 
määrä käteissijoituksia eliminoidaan tarkastelusta. 

 
Markkinaehtoisen vastuuvelan muutoslaskenta stressatuissa olosuhteissa 
  
Vaimennusvaikutus 
 
(8) Vastuuvelan muutoslaskennassa on jatkuvuusvaatimustestin markkinariskien kohdalla otettava huomi-
oon odottamattomien tappioiden mahdollinen korvautuminen sillä, että vastuuvelka vähenee samanaikai-
sesti erilaisten vakuutusyhtiön  johdon toimenpiteiden takia.  
 
(9) Ainoastaan perusteltuja johdon toimenpiteitä tulee ottaa huomioon. Johdon toimenpiteitä stressatuissa 
olosuhteissa voivat esimerkiksi olla tulevien lisäetujen muuttaminen olemassa olevan strategian mukaan , 
takaisinostoarvojen muuttaminen (markkina-arvovähennys), sijoitusallokaation muuttaminen ja veloitukset 
vakuutuskuluttajien säästöistä tai annettavista asiakashyvityksistä.  
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(10) Vaimennusvaikutuksessa on otettava huomioon henkivakuutussopimusten tulevien lisäetujen riskejä 
vähentävä vaikutus, jos vakuutusyhtiö voi osoittaa, että näitä lisäetuja voidaan tarvittaessa hyödyntää odot-
tamattomien tappioiden kattamisessa. Tällöin on lisäksi otettava huomioon VYL 13 luvun 2 §:n mukainen 
kohtuusperiaate, vakuutussopimusehdot, vakuutusyhtiön markkinointi ja aikaisempi käytäntö. Tulevien li-
säetujen riskejä vähentävä vaikutus ei saa olla suurempi kuin kyseisiin tuleviin lisäetuihin liittyvä vastuu-
velka.  
 
(11) Arviot johdon toimenpiteistä ja niiden vaikutuksesta kassavirtoihin on oltava realistisia. Erityistä huo-
miota tulee kiinnittää siihen, ettei niiden vastuuvelkaa vähentävää vaikutusta yliarvioida. Laskennassa on 
myös otettava huomioon mahdollinen viive johdon toimenpiteiden käyttöönottamisessa.  
 
Muu vaikutus 
 
(12) Laskettaessa markkinariskien skenaarioiden vaikutuksia vastuuvelkaan (sekä jatkuvuus- että perus-
vaatimustestissä) on lisäksi kiinnitettävä asianmukaista huomiota muihin vastuuvelkaan liittyvien taloudel-
listen takuiden ja sopimusperusteisten optioiden muutoksiin stressatuissa olosuhteissa. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä siihen, millä tavalla muutettu taloudellinen ympäristö vaikuttaa vakuutuskuluttajien tapaan 
hyväksikäyttää optioita. 
 
(13) Tulevia takaisinosto- ja muita muutosintensiteettejä koskevien oletusten on heijastettava stressattuja 
olosuhteita. Vakuutusyhtiön on kassavirtaennusteissaan käytettävä realistisia oletuksia vakuutuskuluttajan 
käyttäytymisestä siten, että mitä tahansa mahdollista vastuuvelkaa lisäävää vaikutusta ei aliarvioida ja mitä 
tahansa vastuuvelkaa vähentävää vaikutusta ei yliarvioida. Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
stressattuun olosuhteeseen liittyviin taloudellisiin tekijöihin. Jos esimerkiksi jonkun option arvo on tietyssä 
taloudellisessa stressissä vakuutuskuluttajalle merkittävästi arvokkaampi kuin mitä se on ollut lähimennei-
syydessä, voidaan odottaa, että vakuutuskuluttajien käyttäytyminenkin tässä taloudellisessa olosuhteessa 
poikkeaa lähimenneisyyden käyttäytymisestä. 
 
(14) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan muutokset stressatuissa markkinaolosuhteissa on myös 
otettava huomioon. Vakuutusyhtiöön kohdistuu sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa markkinariskiä esi-
merkiksi silloin kun vakuutusyhtiön veloittamat liikekustannukset ovat riippuvaisia vakuutussäästön mää-
rästä. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen hoitokuluvaraukseen kohdistuu aina korkoriskiä. Vakuutusyhtiöön 
voi myös kohdistua markkinariskiä siinä tapauksessa, että sijoitussidonnaiseen vakuutukseen on sisällytet-
ty henkivakuutusyhtion myöntämiä taloudellisia takuita tai sopimusperusteisia optioita, joiden markkinaeh-
toiset arvot ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoista. 
 

11.1.7 Vakavaraisuusaseman ennakoivaan valvontaan liittyvä sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta (ohje) 
 
(1) Vakavaraisuusaseman ennakoivassa valvonnassa on otettava huomioon yleistä sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintaa koskevien määräysten ja ohjeiden lisäksi (kohdat 4.2 – 4.8) seuraavia käytäntöjä: 
 
Laskenta 
 
Yleistä 
 
(2) Yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon on tunnettava ennakoivan vakavaraisuusaseman laskentakehikko 
(vastuuvelan, pääomalainojen, vakavaraisuusvaatimusten jne. päärakenne), käytettyjen menetelmien kes-
keiset periaatteet ja keskeisimmät olettamukset sekä mallien ja sovellettujen laskentamenetelmien rajoituk-
set. Lisäksi yhtiön hallituksen ja ylimmän johdon on tiedettävä, millä tavalla laskelmat on testattu ja niiden 
asianmukaisuus on varmistettu.  
 
(3) Vakuutusyhtiöllä on oltava käytössä prosesseja ja menettelyjä, joilla varmistetaan ennakoivan vakava-
raisuusvalvonnan laskentakäytännön asianmukaisuus, aukottomuus ja täsmällisyys. 
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(4) Vakuutusyhtiön tulee ymmärtää ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan mallien rakenteet ja teoriat, joihin 
mallit pohjautuvat, syöttötietojen luonteet sekä mallien sisään rakennettujen piilevien syöttötietojen (vaki-
oita jne.) luonteet ja mallien tulokset. 
 
(5)  Ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan mallien teorioiden on oltava luotettavia ja laskentatarkoitukseen 
soveltuvia. Vakuutusyhtiön on selvitettävä, onko yksittäinen malli luotettava ja laskentatarkoitukseen so-
veltuva ja hahmottaako malli asianmukaisella tavalla vakuutusyhtiön mallinnettavaa tekijää. Jos malli ei 
ole luotettava ja soveltuva, sitä ei tulisi käyttää. 
 
(6) Sellaisia malleja, jotka ovat epäselviä (ns. mustia laatikoita) ja joita vakuutusyhtiö ei riittävästi ymmär-
rä tai hahmota, ei tulisi käyttää ennakoivassa vakavaraisuusvalvonnassa.  
 
(7) Koska ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan mallien tulosten on oltava varmistettavissa ja mahdolli-
simman luotettavia, on mallien toimittava kontrolloidussa ympäristössä. Tulokset (esim. kassavirrat) on 
testattava (esim. herkkyystesteillä) ja niiden järkevyyttä ja uskottavuutta on arvioitava.  
 
(8) Vakuutusyhtiöllä on myös oltava käytössä menettelyjä, joiden avulla se seuraa, tunnistaa, dokumentoi 
ja tarkistaa mahdollisia muutostarpeita ja muutoksia yhtiön ennakoivan vakavaraisuusaseman laskennassa. 
 
(9) Kolmannelta osapuolelta saadun mallin tai tietojen käyttöä ei voi pitää perusteena, joka oikeuttaa poik-
keamaan annetuista määräyksistä ja ohjeista. 
 
Dokumentointi 
 
(10) Ennakoivan vakavaraisuusaseman laskentakehikon muotoilu ja operatiivinen toiminta on dokumentoi-
tava tarkastettavaan muotoon (sijoitusten jaon osalta katso myös alakohdat 31 - 34. Dokumentoinnin on ol-
tava riittävän selkeä, jotta riippumaton asiantuntija voi kriittisesti arvioida keskeisimpiä laskenta- ja mallin-
tamisperiaatteita, tulosten luotettavuutta ja uskottavuutta ja sitä, kuinka laajasti laskenta noudattaa annettu-
ja määräyksiä ja ohjeita.    
 
(11) Vastuuvelan laskennan dokumentoinnista on erityisesti käytävä ilmi, että vakuutusyhtiö muodostaa 
vastuuvelkaa kaikkien niiden vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteidensa osalta, joita yhtiöllä on vakuu-
tuksenottajia tai vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten edunsaajia kohtaan. 
 
(12) Vastuuvelan laskennan dokumentoinnista on myös käytävä ilmi, millä tavalla vakuutus- ja jälleenva-
kuutusvelvoitteet, joita yhtiöllä on vakuutuksenottajia tai vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten edunsaa-
jia kohtaan, on ryhmitelty homogeenisiin ryhmiin ja myös perustelut sille, että ryhmittely on homogeeni-
nen. 
 
(13) Henkivakuutustoiminnan erityisluonteen takia vastuuvelan laskuperusteet (vakuutusvelvoitteet, joita 
yhtiöllä on vakuutuksenottajia tai vakuutussopimusten edunsaajia kohtaan) on laadittava, määriteltävä ja 
dokumentoitava tuotteittain. Tämä koskee sekä taattuja etuja että harkinnanvaraisia lisäetuja. 
 
(14) Ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan dokumentoinnin on sisällettävä yksityiskohtainen selvitys niistä 
teorioista ja olettamuksista (sekä matemaattisista että empiirisistä), joihin eri laskelmat perustuvat. 
 
(15) Ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan dokumentoinnissa on tuotava esille mikä tahansa laskentakehi-
kon rajoitus, puute tai yksinkertaistaminen ja tilanteet, joissa laskenta ei toimi asianmukaisesti, tehokkaasti 
tai toivotulla tavalla (markkinaehtoisen vastuuvelan osalta katso myös kohdan 11.1.1 alakohta 4). 
 
(16) Ennakoivan vakavaraisuusvalvonnan dokumentoinnista on käytävä ilmi käytettyjen tilastojen lähteet. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä käytettyjen tilastojen rajoituksiin mukaan lukien tilastojen sopivuus 
mallinnettavaan tekijään ja mahdollisesta epätäydellisestä tilastosta johtuva epävarmuus. Tapauksissa, jois-
sa alkuperäistä tilastoa on muokattu, muokkauksen luonne, mahdollinen vaikutus ja muokkauksen peruste-
lut on dokumentoitava selkeästi. 
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(17) Ennakoivassa vakavaraisuusvalvonnassa mikä tahansa algoritmi tai olettamus, joka on sisällytetty jo-
honkin laskentamalliin heijastamaan johdon toimenpiteitä, on testattava, arvioitava kriittisesti ja dokumen-
toitava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että mallinnettu strategia on järkevä, noudattaa kohtuus-
periaatetta ja että se riittävällä tavalla hahmottaa niitä toimenpiteitä, joihin johdon voidaan olettaa ryhtyvän 
tietyn olosuhteen vallitessa. 
 
(18) Vakuutusyhtiön on ylläpidettävä luetteloa johdon toimenpiteiden luonteesta ja niiden vaikutuksesta 
(sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta näkökulmasta) vastuuvelkaan. Mikäli lisäetujen kassavirroista 
veloitetaan kustannuksia, jotka esimerkiksi liittyvät taloudellisiin takuihin ja sopimusperusteisiin optioihin, 
näistä on pidettävä luetteloa (sekä kvalitatiivisesta että kvantitatiivisesta näkökulmasta) ja vakuutusyhtiön 
on dokumentoitava, millä tavalla se varmistaa vakuutuskuluttajan oikeudenmukaisen kohtelun kohtuuspe-
riaatteen näkökulmasta. Samoja periaatteita on myös sovellettava jatkuvuusvaatimustestin kohdalla, kun 
otetaan huomioon johdon toimenpiteitä stressatuissa olosuhteissa. 
 
Vastuuvelan paras arvio 
 
(19) Vastuuvelan parhaan arvion laskennan on perustuttava luotettaviin nykyhetken tietoihin ja realistisiin 
oletuksiin, ja se on laskettava käyttämällä asianmukaisia ja luotettavia vakuutusmatemaattisia menetelmiä 
ja tilastotekniikoita. 
 
(20) Vakuutusyhtiöllä on oltava prosessit ja menettelyt sen varmistamiseksi, että parhaan arvion laskennas-
sa käytettäviä parametreja ja oletuksia verrataan säännöllisesti kokemusperäisiin tietoihin. 
 
(21) Jos vertailussa havaitaan järjestelmällistä poikkeamista kokemusperäisten tietojen ja vakuutus- tai jäl-
leenvakuutusyrityksen parhaista estimaateista tekemien laskelmien välillä, vakuutusyhtiön on korjattava 
käyttämiään vakuutusmatemaattisia menetelmiä tai tehtyjä oletuksia. 
 
(22) Vakuutusyhtiön on arvioitava kaikkien kokemusperäisten tietojen asianmukaisuutta ja sopivuutta mal-
linnettavaan tekijään. Erityisesti on arvioitava, kuinka laajasti tilastot antavat luotettavan näkemyksen tule-
vaisuudesta. 
 
(23) Vakuutusyhtiön on vähintään vuosittain arvioitava uudestaan tehtyjä olettamuksia mukaan lukien esi-
merkiksi optioissa käytettyjen erilaisten skenaarioiden todennäköisyys. Jos on näyttöä siitä, että aikaisem-
mat tehdyt olettamukset eivät enää ole perusteltavissa, vastuuvelan laskennassa käytettyjä olettamuksia on 
päivitettävä. Tärkeää ei ole ainoastaan, että yksittäisten skenaarioiden todennäköisyydet edustavat luotetta-
vasti tilinpäätöshetkellä vallitsevia olosuhteita vaan myös se, että muutokset yksittäisten skenaarioiden to-
dennäköisyyksissä edellisestä laskenta-ajankohdasta edustavat luotettavasti muutoksia, joita voidaan konk-
reettisesti havaita markkinoilla kyseessä olevana ajanjaksona.  
 
(24) Päivittäessään olettamuksia vakuutusyhtiön on otettava aikaisemmin käytettyjen tilastojen ja tietojen 
lisäksi huomioon mahdollinen uusi informaatio, joka on tullut tietoon edellisen laskenta-ajankohdan jäl-
keen. Suurempaa painoarvoa on annettava sellaisille tilastoille ja tiedoille, joita voidaan pitää luotettavim-
pina. 
 
Tilastot ja muut tiedot 
 
(25) Vakuutusyhtiön on varmistettava jokaisen tilaston tai tiedon luotettavuus ja sopivuus.  
 
(26) Vakuutusyhtiön on varmistettava, että käytetyt sisäiset tilastot ja tiedot (kuten esimerkiksi erilaiset ti-
linpäätöstiedot) ovat oikeita ja aukottomia.  
 
(27) Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilastojen ja tietojen mahdollisiin puutteisiin. 
 
 Tietojärjestelmät 
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(28) Kaupallisiin ohjelmistoihin perustuvien mallien osalta vakuutusyhtiön on varmistettava, että myyjä on 
testannut tuotteitaan laajasti ja että myyjällä on menettelytapoja, joiden avulla hän seuraa ja kehittää tuot-
teitaan. 
 
(29) Vakuutusyhtiön on järjestelmällisesti ja perusteellisesti testattava kehittämiään malleja, jotta voidaan 
varmistaa mallien asianmukaisuus, täsmällisyys sekä se, että mallit ottavat oikealla tavalla huomioon eri-
laisia laskentahetkellä mahdollisesti vallitsevia olosuhteita, joihin syöttötiedot voivat perustua.  
 
(30) Mallien tulosten (esimerkiksi eri stokastisten kassavirtojen) on oltava asianmukaisesti tallennettuina ja 
tarvittaessa saatavissa. 
 
Sijoitusten jako ja arvostus pääomavaatimuslaskennassa 
 
(31) Perus- ja jatkuvuusvaatimustestien laskuperusteisiin on sisällytettävä sijoitusten luokittelun perusteet. 
Näistä perusteista on käytävä ilmi sijoitusten luokittelun periaatteiden kannalta oleelliset seikat ja niiden 
perustelut. Perusteiden on oltava selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset, jotta yksittäiset sijoitukset voidaan 
luokitella niiden mukaisesti riskimoduuleihin. Perusteiden lähtökohtana on ensisijaisesti eri sijoitusten luo-
kittelu riskimoduuleihin ja eri riskimoduulien välinen tarkempi rajanveto, mutta perusteissa voidaan tarvit-
taessa myös mainita yksittäisen sijoituksen luokittelu.  
 
(32) Perusteissa on lisäksi mainittava, miten ja mitkä sijoitukset jaetaan useampaan riskimoduuliin, mitä si-
joituksia yhtiö luokittelee rinnastuksen nojalla ja minkä tekijöiden avulla rinnastus tehdään. 
 
(33) Luokittelun perusteet on pidettävä ajan tasalla. Yhtiön on jatkuvasti seurattava sijoitusten jakoa use-
ampaan riskimoduuliin ja rinnastuksen nojalla tehtyjä luokitteluja.  
 
(34) Tarvittaessa luokittelua voidaan muuttaa. Sijoituksen siirtäminen moduulista toiseen tulee kuitenkin 
tehdä johdonmukaisesti ja harkitusti ja siirtämisen tulee olla perusteltu. 
 
(35) Perus- ja jatkuvuusvaatimustestien laskuperusteisiin on myös sisällytettävä sijoitusten arvostuksen pe-
riaatteet. 
 
Yhtiön oma riski- ja vakavaraisuusarviointi 
 
(36) Kohdan 11.1.3 alakohdissa 2 ja 3 esitetyt skenaariot ja riskiparametrit on johdettu erilaisten hyvin ha-
jautettujen markkinaindeksien kautta. On todennäköistä, että vakuutusyhtiön oma riskiprofii-
li/sijoitussalkku poikkeaa annetuista skenaarioista ja riskiparametreista. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön on 
osana sen riskienhallintaa suoritettava myös oma riski- ja vakavaraisuusarviointi. 
 
(37) Arviointi on tehtävä ainakin seuraavista seikoista: 
 

• yleinen vakavaraisuuden tarve ottaen huomioon yrityksen erityinen riskiprofiili, hyväksytyt riski-
rajat ja liiketoimintastrategia; 

• arvio siitä, missä määrin yrityksen riskiprofiili poikkeaa vakavaraisuuspääomavaatimuslaskennan 
perusoletuksista (skenaarioista ja parametreista).  

 
(38) Vakuutusyhtiöllä on oltava menettelyt, joiden avulla se voi asianmukaisesti tunnistaa ja mitata lyhyen 
ja pitkän aikavälin riskit ja tunnistaa myös sellaiset mahdolliset tapahtumat tai taloudellisten olosuhteiden 
tulevat muutokset, joilla voi olla epäedullisia vaikutuksia yhtiön yleiseen taloudelliseen tilaan. Vakuutus-
yhtiön on osoitettava menetelmät, joita se käyttää yleisen vakavaraisuustarpeensa määrittämiseen. Vakava-
raisuustarve voi poiketa laissa olevasta vakavaraisuusvaatimuksesta. 
 
(39) Vakuutusyhtiön riski- ja vakavaraisuusarvion on oltava erottamaton osa liiketoimintastrategiaa ja se 
on aina otettava huomioon yrityksen strategisissa päätöksissä. 
 
(40) Arvio on tehtävä säännöllisesti ja viipymättä, jos vakuutusyhtiön riskiprofiiliin on tullut merkittävä 
muutos. 
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IV osa: Rahoitus 

12 Luotonotto ja vakuudenantaminen 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 15 luvun 1 § 2 mom. ja 3 § 2 momentin 2 kohta 
VakYhdL 1 luvun 5c § 3 mom 
 
(1) Vakuutusyhtiön ja VYL 15 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun tytäryhteisön sekä vakuutusyhdistyk-
sen ja VakYhdL 1 luvun 5 c §:n 4 momentissa tarkoitetun tytäryhteisön on ilmoitettava VVV:lle luottojen 
ottamisesta seuraavasti: 
 

• VYL 15 luvun 1 §:n 1 ja 3 kohdassa sekä VakYhdL 1 luvun 5c §:n 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 
luottojen ottamisesta on ilmoitettava viimeistään kahden viikon kuluessa luoton ottamisesta; 

 
• VYL 15 luvun 1 §:n 1 ja 3-4 kohdissa tarkoitettujen luottojen ottamisesta on ilmoitettava VVV:lle 

ennen vuositilintarkastusta siten, että ilmoituksessa jaotellaan:   
 

• vakuutusyhtiön ottamien, voimassa olevien luottojen määrä ja edellisen kalenterivuoden 
aikana otettujen uusien luottojen määrä 

• kunkin tytäryhteisön ottamien, voimassa olevien luottojen määrä ja edellisen kalenteri-
vuoden aikana otettujen uusien luottojen määrä, 

 
(2) VYL 15 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen luottojen ottamisesta on ilmoitettava ainoas-
taan, jos VVV yksittäistapauksessa sitä pyytää. 
 
(3) Luottohäiriöriskinvaihtosopimukset katsotaan vakioiduiksi sopimuksiksi eikä niitä tulkita vakuuden an-
tamiseksi, jos  sopimukset ovat 
 

• International Swaps and Derivatives Associationin (ISDA) hyväksymän standardin mukaisia mal-
lisopimuksia tai 

• muulla tavoin vakioituja, julkisen valvonnan alaisia sopimuksia, joilla käydään kauppaa säännel-
lyillä markkinoilla OECD-valtiossa. 
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V osa: Valvonta 

13 VVV:lle toimitettavat tiedot 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 25 luvun  24 § 
VakYhdL 12 luvun 5 §,  
UVYL 39 §,  
MEL 211 §,  
MYEL 131 §,  
TVYL 1 § ja  30 § 
 
(1) Kohdissa 13.1 – 13.5 tarkoitetut asiakirjat on toimitettava VVV:lle asianomaisessa kohdassa määrätys-
sä ajassa ja muodossa.   
 
(2) Excel-taulukoina toimitettavien tietojen taulukkolaskentapohjat  ovat saatavissa viraston internet-
sivuilta (www.vakuutusvalvonta.fi).  Tiedot on toimitettava VVV:lle kulloisenkin toimittamisajankohdan 
mukaisilla taulukkopohjilla. Excel-taulukot lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen 
tilastot@vakuutusvalvonta.fi tai  ne toimitetaan VVV:n kanssa sovitulla muulla  sähköisellä tallenteella
 

13.1 Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat 
 
(1) Seuraavassa taulukossa luetellut  asiakirjat vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen toiminnasta ja tilasta on ol-
tava VVV:ssa 10 vuorokautta ennen vuositilintarkastusta. Kuitenkin, mikäli vakuutusyhtiön tilintarkastus 
on 1.4. tai myöhemmin, vakuutusyhtiön asiakirjojen on oltava VVV:ssa viimeistään 10 vuorokauden ku-
luttua siitä, kun tilinpäätöksen on VYL 8 luvun 6 §:n mukaan oltava viimeistään valmis.

(2) Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen asiakirjojen on oltava VVV:ssa neljän kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. 
 
(3) Asiakirjoihin mahdollisesti VVV:lle toimittamisen jälkeen tehtävistä muutoksista on ilmoitettava 
VVV:lle viipymättä. 
 
(4) Taulukossa 13.1 luetellut asiakirjat toimitetaan Excel-taulukoina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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TAULUKKO 13.1 
 
Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat 
 

 
 

VALVOTTAVA 
 

 
 
 
 

ASIAKIRJA 
(Excel-taulukoita) 
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• Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot X X X X X X 

 
• Tilinpäätöksen liitetietoina julkaistavat tunnusluvut 

 (liite 1) 
  X  X  

 
• Tilinpäätöksen liitetietoina julkaistavat tunnusluvut 

 (liite 3) 
X X  X   

 
• Toimintapääomalaskelma, laskelma toimintapääoman 

vähimmäismäärästä ja selvitys vakavaraisuussäännösten 
täyttämisestä (raportti 1) 

X X X X X X 

 
• Laskelma vastuuvelan katteesta (raportti 2a) X X  X  X 

 
• Laskelma vastuuvelan katteesta ja vakavaraisuusrajasta 

(raportti 2b) 
  X  X  

 
• Tietoja tilinpäätöksestä (raportti 3)           X   

 
• Tietoja tilinpäätöksestä (raportti 4) 

run
-off 

 
    

 
• Yhteenveto valuuttakatteesta (raportti 5)  X X X X X X 

 
• Yhteenveto vakuutusmaksuvastuun määrästä ja sen muu-

toksista tilikautena (raportti 6) 
X   X  X 

 
• Yhteenveto varsinaisen korvausvastuun määrästä ja sen 

muutoksista tilikautena (raportti 7a) 
X     X 

 
• Yhteenveto varsinaisen korvausvastuun määrästä ja sen 

muutoksista tilikautena (raportti 7b) 
   X   

 
• Yhteenveto korvausvastuun riittävyydestä (raportti 8a) X     X 
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TAULUKKO 13.1 
 
Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat 
 

 
 

VALVOTTAVA 
 

 
 
 
 

ASIAKIRJA 
(Excel-taulukoita) 
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• Yhteenveto korvausvastuun riittävyydestä (raportti 8b)    X   

 
• Yhteenveto elinkorkovastuun riittävyydestä (raportti 9) X      

 
• Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi(raportti 

10) 
X      

 
• Luettelo jälleenvakuutuksenantajista (raportti 11) X X  X  X 

 
• Menevän jälleenvakuutuksen jälleenvakuutussopimukset 

(raportti 12) 
X X  X  X 

 
• Kohdan 7.1.1 mukainen raportti  vastuuvelasta sekä sii-

hen liittyvä yhteenveto (raportti 13) 
X      

 
• Yhteenveto vakavaraisuuslaskelmista (raportti 20a) X      

 
• Yhteenveto vakavaraisuuslaskelmista (raportti 20b)  X     

 
• Sijoitustoiminnan seurantaraportti (raportti 21) X X     

 
• Laskelma perus- ja jatkuvuusvaatimustestien mukaisista 

laajennetuista toimintapääomista ja vakavaraisuusvaati-
muksista (raportti 23 kokonaisuudessaan)  

 X     

 
• Selvitys vastuuvelan laskemisesta  (raportti 24)  X     

     
• Tutkimus vakuutustoiminnasta  (raportti 25)  X     

 
• Lakisääteisen eläkevakuutuksen tilinpäätösanalyysi (toi-

mitetaan työeläkevakuutusyhtiöiden omilla taulukkopoh-
jilla viimeistään 5 vuorokautta ennen tilintarkastusta) 

  X    

 
 
 

Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 
lailla perustetuille eläkelaitoksille Päivitetty 1.10.2008 



 
 

156

 
 
 
(5) Lisäksi VVV:lle toimitetaan kirjallisena: 

• tilinpäätös ja toimintakertomus 
• suomalaisen vakuutusomistusyhteisön tilinpäätös ja toimintakertomus 
• VYL 7 luvun 6 §:n mukainen tilintarkastajan tarkastuskertomus (viimeistään kaksi vuorokautta 

ennen tilintarkastusta) 
• luettelo kateomaisuutta koskevista johdannaissopimuksista sekä selvitys siitä, miten ne vaikuttavat 

omaisuuden katearvoon 
• laskelma vahinkovakuutusyhtiön oikaistusta vakavaraisuuspääomasta, tasoitusmäärästä ja niiden 

rajoista 
• laskelma vakuutusyhdistyksen tasoitusmäärästä ja sen rajoista 
• laskelma kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tasoitusmäärästä ja sen rajoista 
• vakuutusyritysryhmän mukautettu vakavaraisuuslaskelma 
• laskelma vastuuvelan muutoksista ja siitä, että tilinpäätöksen mukainen vastuuvelka on perustei-

den mukaisesti laskettu 
• ote työeläkevakuutusyhtiön hallituksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhtiön hallituksen tekemä pää-

tös siirrosta osittamattomasta lisävakuutusvastuusta ositettuun lisävakuutusvastuuseen 
• laskelma lakisääteisen työeläkevakuutuksen vastuuvelan pohjana olevasta maksutulosta ja korva-

uksista sekä tarkistusmaksuvelasta tai -saatavasta ja velasta tai saatavasta TyEL- ja YEL- eläkkei-
den vastuunjaosta 

• VYL 4 luvun 11 §:n mukainen ilmoitus yhtiön/yhdistyksen omistajista tilikauden päättymishetken 
tilanteen mukaisena 

• selvitys yhtiön ja muun yhteisön tai luonnollisen henkilön välisistä VYL 1 luvun 10 §:ssä tarkoite-
tuista merkittävistä sidonnaisuuksista 

• ilmoitus kohdan 12 alakohdassa 1 tarkoitetuista luotoista 
• todistus UVYL 29 §:n mukaisesta vakuudesta 
• vakuutusyritysryhmittymän keskinäisiä liiketoimia koskevat periaatteet 
• ilmoitus vakuutusyritysryhmän keskinäisistä liiketoimista 
• selvitys liitännäistoiminnan laajuudesta itsenäisenä toimintana ja suhteessa vakuutustoimintaan. 

 
 
13.2 Tilinpäätöksen vahvistamisen  jälkeen toimitettavat asiakirjat 
 
(1) VYL 25 luvun 3 §:n 2 momentin ja VakYhdL 12 luvun 5 §:n mukainen selvitys on toimitettava 
VVV:lle vuosittain kuukauden kuluessa siitä yhtiö-/yhdistyskokouksesta, joka on tilinpäätöksen vahvista-
nut. Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen tulee toimittaa UVYL 39 §:n mukainen selvitys 
VVV:lle viimeistään tilinpäätöstä seuraavan heinäkuun loppuun mennessä. 
 
(2) Edellä tarkoitetun selvityksen  sen osan, jota ei ole toimitettava kohdan 13.1 mukaisesti, muodostavat 
seuraavat asiakirjat: 
 

• jäljennös tilinpäätöksestä (emoyhtiön/emoyhdistyksen ja konsernin tuloslaskelma, tase ja niiden 
liitetiedot) sekä toimintakertomuksesta  

• jäljennös tilintarkastuskertomuksesta  
• yhtiökokouksen pöytäkirjanote, josta käy ilmi tilinpäätöksen vahvistaminen tai vakuutusyhdistyk-

sen hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päi-
vämäärästä ja yhdistyksen voittoa tai tappiota koskevasta yhdistyskokouksen päätöksestä 

• tilastokertomus, joka on Excel-taulukoina  ja johon kuuluvat 
• taulukon 13.1 mukaisesti toimitettu tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot soveltuvin 

osin (vain muuttuneet  tiedot toimitetaan uudelleen) 
• raportti 17, joka sisältää mm. vakuutusluokkakohtaisia tietoja vakuutusliikkeen tuloksesta, 

vastuista ja vakuutuskannasta 
• raportti 18, joka sisältää vahinko- ja henkivakuutusyhtiön toiminnan erittelyn vakuutuspalve-

lujen vapaan tarjonnan ja sijoittautumisoikeuden perusteella muissa ETA-valtioissa sekä eräi-
tä muita tilastotietoja yhtiön toiminnasta ulkomailla. 
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(3) Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta sekä yhtiökokouksen 
pöytäkirjanote toimitetaan VVV:lle  kirjallisesti yhtenä kokonaisuutena.  Tilastokertomus toimitetaan  Ex-
cel-taulukoina. 
 

13.3 Ensimmäisen puolivuosijakson jälkeen  toimitettavat asiakirjat 
 
(Ei koske vakuutusyhdistyksiä eikä kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä) 
 
(1) Työeläkevakuutusyhtiön osavuosiraportti (liite 2) sekä henki- ja vahinkovakuutusyhtiön tunnuslukura-
portti (liite 4) ensimmäiseltä vuosipuoliskolta tulee toimittaa VVV:lle elokuun 31 päivään mennessä Excel-
taulukoina.  
 
(2) Raportin 5 mukainen yhteenveto valuuttakatteesta tulee toimittaa VVV:lle tilanteesta 30.6. Excel-
taulukkona elokuun 15  päivään mennessä.  

13.4 Neljännesvuosittain toimitettavat asiakirjat 
 
(Ei koske vakuutusyhdistyksiä eikä kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä) 
 
(1) Taulukossa 13.2. luetellut asiakirjat tulee toimittaa  kunkin vuosineljänneksen lopun tilanteesta taulu-
kossa määrätyssä ajassa. Tiedot toimitetaan Excel-taulukkona VVV:lle lukuun ottamatta raporttia 15, joka 
toimitetaan raportissa annettujen ohjeiden mukaisesti Finanssialan Keskusliitolle tai Työeläkevakuuttajat 
TELA:lle. 
 
 
TAULUKKO 13.2:  
Neljännesvuosittain  
toimitettavat asiakirjat 

 
VALVOTTAVA  

 
 
 

 
 

ASIAKIRJA 
(Excel-taulukoita) 
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TOIMITUSPÄIVÄMÄÄ-

RÄT 

• Toimintapääomalaskelma  
(raportti 1, taulukot 1 ja 2) X X X X 15.5., 15.8., 15.11, 15.2. 1

• Laskelma vastuuvelan katteesta  
(raportti 2a) X X   15.5., 15.8., 15.11. 

• Laskelma vastuuvelan katteesta ja vaka-
varaisuusrajasta (raportti 2b)   X X 15.5., 15.8., 15.11, 15.2. 1

• Luotonannon ja muiden sijoitusten seu-
ranta (raportti 15) X X X X 20.4., 20.7., 20.10., 20.1. 

• Johdannaistoiminnan seuranta  
(raportti 19) 2 X X X X 15.5., 15.8., 15.11., 15.2. 

• Yhteenveto vakavaraisuuslaskelmista  
(raportti 20a) X    15.5., 15.8., 15.11., 15.2.1

• Yhteenveto vakavaraisuuslaskelmista  
(raportti 20b)  X   15.5., 15.8., 15.11., 15.2.1
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TAULUKKO 13.2:  
Neljännesvuosittain  
toimitettavat asiakirjat 

 
VALVOTTAVA  

 
 
 

 
 

ASIAKIRJA 
(Excel-taulukoita) 
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TOIMITUSPÄIVÄMÄÄ-

RÄT 

• Sijoitustoiminnan seuranta (raportti 21) X X   15.5., 15.8., 15.11., 15.2. 
• Laskelma perus-  ja jatkuvuusvaatimus-

testien mukaisista laajennetuista toimin-
tapääomista ja vakavaraisuusvaatimuk-
sista (raportin 23 taulukot 1-4) 

 X   15.5., 15.8., 15.11., 15.2 1

• Vastuuvelan seurantaraportti (toimitetaan 
eläkelaitosten omalla taulukkopohjalla)   X  15.5., 15.8., 15.11., 15.2. 

• Lakisääteisen työeläkevakuutuksen ra-
portti  (raportti 26)   X  15.5., 15.8., 15.11., 15.2. 

 
 
(2) Lisäksi yhtiöiden tulee toimittaa VVV:lle kirjallisesti  seuraavat asiakirjat kolmen ensimmäisen vuo-
sineljänneksen osalta viimeistään vuosineljännestä seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä: 
 

• vakuutusyritysryhmän keskinäisiä liiketoimia koskevissa periaatteissa tapahtuneet muutokset sekä 
yksilöllisesti ilmoitettavat keskinäiset liiketoimet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
1) Helmikuun 15. päivään mennessä toimitetaan neljännen vuosineljänneksen alustavat tiedot. Neljännen vuosineljänneksen lopulliset 
laskelmat ja selvitykset toimitetaan  Excel- taulukoina kohdan 13.1 mukaisesti. 
 
2) Mikäli valvottavalla ei ole valuuttamääräisiä käteissijoituksia eikä avoinna olevia johdannaissopimuksia vuosineljänneksen lopussa, 
tulee valvottavan toimittaa tästä tieto VVV:lle sähköpostitse osoitteeseen tilastot@vakuutusvalvonta.fi
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13.5 Muut asiakirjat ja selonteot 
 
(1) Työeläkelaitosten on toimitettava VVV:lle vuosittain tammikuun 12 päivään mennessä Excel-
taulukkona ennakkotietoraportti (raportti 27) laitoksen toiminnasta edellisenä vuonna. Raportti sisältää tie-
toja sijoitustoiminnan tuotoista ja kuluista, vakuutusmaksutulosta, maksetuista korvauksista sekä investoin-
tien ja sijoitusomaisuuden lisäyksestä. VVV lähettää yhteenvedon ennakkotiedoista Tilastokeskukselle 
kansantalouden tilinpitoa varten. Ennakkotietoja käytetään mm. Suomen EMU-ylijäämän/alijäämän arvi-
oimiseksi. 
 
(2) Lakisääteisen eläkevakuutuksen liiketulosanalyysi ja riskiperusteanalyysi on toimitettava VVV:lle tili-
kautta seuraavan joulukuun 1 päivään mennessä. Analyysi toimitetaan sekä kirjallisena  että Excel-
taulukkona (tallennettuna eläkelaitoksen omille taulukkopohjille). 
 
(3) Työeläkevakuutusyhtiön tulee ilmoittaa VVV:lle kuukausittain tiedot huomattavista tai poikkeukselli-
sista liiketoimista, jotka yhtiö on tehnyt hankkiakseen asiakkaita tai muuten markkinoidakseen taikka jotka 
se on tehnyt asiakkaidensa kanssa. Tiedot tulee toimittaa niistä vähintään 100 000 euron liiketoimista, joita 
ei ole tehty VakVarL 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä markkinahin-
taan tai jotka eivät ole tavanomaisia liiketoimia. Tavanomaisia liiketoimia ovat yhtiön tekemät likviditeetti-
sijoitukset  asiakkaana olevan pankin kanssa ja yhtiön myöntämät takaisinlainat. Tiedot toimitetaan 
VVV:lle Excel-taulukkona (raportti 22) raportointikuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.  
 
(4) Liikennevakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on toimitettava VVV:lle vuosittain syyskuun 15 päi-
vään mennessä liikennevakuutuksen maksututkimusta varten kerättävät tiedot (raportti 28 ja siihen liittyvät 
selvitykset). 
 
(5) Vakuutusyhtiön, –yhdistyksen, lailla perustetun eläkelaitoksen ja kolmannen maan vakuutusyhtiön si-
vuliikkeen on ilman erillistä pyyntöä toimitettava VVV:lle: 
 

• tilintarkastajien tilikauden aikana toimitusjohtajalle, hallitukselle tai pääasiamiehelle luovuttamat 
raportit ja tarkastusmuistiot välittömästi sen jälkeen, kun tilintarkastajat ovat ne yhtiöl-
le/yhdistykselle/sivuliikkeelle luovuttaneet. 

• henkivakuutusyhtiön/henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen käyttöönottamat uudet henkiva-
kuutuksen sekä vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvien vakuutusten maksuperusteet perustelui-
neen. 

• henkivakuutusyhtiön/henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen vastuuvelan laskuperusteet perus-
teluineen ennen niiden käyttöönottoa. 

 
(6) Vahinkovakuutusyhtiön tilinpäätöksessä sovellettavat uudet vastuuvelan laskuperusteet on perustelui-
neen toimitettava VVV:lle tilikauden loppuun mennessä. Jos yhtiö kokonaisuudessaan soveltaa edellisen 
vuoden laskuperusteita, on myös tästä ilmoitettava VVV:lle tilikauden loppuun mennessä. 
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14 Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta ja vakuutus- ja rahoitus-
ryhmittymien valvonta 
 
Valtuutussäännös 
 
VYL 26 luvun 21 § 
VakYhdL 12 a: 7 § 
 

14.1 Vakuutusyritysryhmittymän keskinäisistä liiketoimista ilmoittaminen 

14.1.1 Määritelmä ryhmittymän keskinäisistä liiketoimista 
 
(1) Ryhmittymän keskinäisillä liiketoimilla tarkoitetaan kaikkia niitä liiketoimia, jotka tapahtuvat VYL 26 
luvun 2 §:n 2-4 momentissa tarkoitetun vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 2 §:n 1-3 mo-
mentissa tarkoitetun vakuutusyhdistyksen (lisävalvonnanalainen vakuutuslaitos) ja sen 

• sidosyrityksen, 
• omistaja- / osakasyrityksen tai 
• omistaja- / osakasyrityksen sidosyrityksen 

välillä. 
 
(2) Keskinäisillä liiketoimilla tarkoitetaan myös liiketoimia, jotka tapahtuvat lisävalvonnan alaisen vakuu-
tuslaitoksen ja sellaisen luonnollisen henkilön välillä, jolla on omistusyhteys lisävalvonnan alaisessa va-
kuutuslaitoksessa tai sen sidosyrityksessä, sen omistaja- / osakasyrityksessä taikka sen omistaja- / osa-
kasyrityksen sidosyrityksessä 
 
(3) Sidosyritys, omistajayritys ja omistusyhteys on määritelty VYL 26 luvun 1 §:ssä. 
 

14.1.2 Keskinäisiä liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus 
 
(1) Ilmoitusvelvollisuus koskee edellä mainittuja lisävalvonnan alaisia vakuutuslaitoksia. VVV voi kuiten-
kin myöntää hakemuksesta poikkeuksen ilmoittamiseen siten, että yksi tai useampi vakuutusyritysryhmit-
tymään kuuluva vakuutusomistusyhteisö tai vakuutuslaitos keskitetysti ilmoittaa tietyistä ryhmän keskinäi-
sistä liiketoimista. Tällöin tulee kuitenkin varmistua siitä, että kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuulu-
vat liiketoimet tulevat asianmukaisesti ilmoitettua. Vastuu oikeiden tietojen toimittamisesta on lisävalvon-
nan alaisella vakuutuslaitoksella. 
 

14.1.3 Ilmoitettavat liiketoimet  
 
Liiketoimet, joista ilmoitetaan vain niitä koskevat periaatteet 
 
(1) Ryhmään kuuluvat liiketoimet, jotka koskevat  
 

• ryhmän sisällä tuotettuja palveluita, kustannusten jakamista tai ryhmään kuuluvan yhtiön johtamis-
ta; 

• tavanomaista maksuliikenteen järjestämistä; 
• kiinteistön, huoneiston, maa-alueen tai omaisuuden vuokraamista; 
• ryhmään kuuluvan kiinteistöyhtiön tavanomaisia liiketoimia ( esim. vastikkeet, vuokrat ); 
• tavanomaisia markkinasijoituksia kuten yliyöntalletukset, rahamarkkina- ja rahastosijoitukset; 
• keskinäistä jälleenvakuutusta; tai 
• muuta ryhmän sisäistä vakuutusta. 

 
(2) Näistä liiketoimista ilmoitetaan niitä koskevat periaatteet, joihin kuuluvat mm. hinnoittelu, palkkio, 
korko, jakoperuste, vakuus, maksuaika ja merkittävät ehdot. Ilmoituksesta on käytävä ilmi liiketoimen 
osapuolet. 
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(3) Liiketoimia koskevat periaatteet ilmoitetaan vuosittain ennen tilintarkastusta kohdan 13.1 mukaisesti. 
Muiden vuosineljännesten aikana periaatteissa tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan kahden kuukauden 
kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä. 
 
Yksilöllisesti ilmoitettavat liiketoimet 
 
(4) Yksilöllisesti ilmoitettavia liiketoimia ovat kaikki muut kuin alakohdassa 1 mainitut liiketoimet kuten 
esimerkiksi vakuutuslaitoksen toimintapääomaan hyväksyttävät erät, pääomasijoitukset, pääomalainat, lai-
nat/lainasaamiset, vakuudet, takaukset, vastuusitoumukset, taseen ulkopuoliset sitoumukset, omaisuuden 
tai liiketoiminnan luovutukset tai hankinnat. 
 
(5) Ilmoituksesta on käytävä ilmi kunkin liiketoimen osalta: 
 

• liiketoimen osapuolet 
• kauppahinta, käypä arvo tai merkintähinta 
• vastuun tai vakuuden määrä  
• maksutapa 
• lainoista vakuus ja lainaehdot 
• lainapääoman muutokset 
• osingot ja takuupääoman korot 
• erityiset ehdot. 

 
(6) Yksilöllisiä liiketoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus koskee liiketoimia, jotka ovat vähintään 5 miljoo-
naa euroa. 
 
(7) Mikäli liiketoimi on pienempi kuin 5 miljoonaa euroa, siitä on ilmoitettava, jos se on suurempi kuin 1 
% toimintapääoman ja toimintapääoman vähimmäismäärän erotuksesta. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan 
koske liiketoimia, jotka ovat pienempiä kuin 5 % toimintapääoman vähimmäismäärästä. Pienillä vakuutus-
yhdistyksillä kyseiset rajat lasketaan omasta pääomasta ja oman pääoman vähimmäismäärästä. 
 
(8) Mikäli liiketoimet liittyvät toisiinsa siten, että niitä voidaan pitää yhtenä liiketoimena, ilmoitusrajaa 
verrataan liiketoimien yhteenlaskettuun arvoon. Tosiasiallista yhteenkuuluvuutta arvioidaan sekä ajallisesti 
että laadullisesti. 
 
(9) Mikäli liiketoimi tapahtuu lisävalvonnanalaisen vakuutuslaitoksen ja toisen vakuutuslaitoksen välillä, 
liiketoimesta tulee ilmoittaa, mikäli jommassakummassa vakuutuslaitoksessa ilmoitusvelvollisuusraja ylit-
tyy. 
 
(10) Ilmoitusvelvollisuusrajaa laskettaessa toimintapääoma ja toimintapääoman vähimmäismäärä ovat vii-
meisen tilinpäätöksen mukaisia. 
 
(11) Ilmoitusvelvollisuusrajaa sovelletaan pääoma- ja vastuuerien osalta niiden kokonaismäärään vuosinel-
jänneksen lopussa. 
 
(12) Ilmoitus on tehtävä neljännesvuosittain siten, että kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimet 
ilmoitetaan kohdan 13.4 mukaisesti ja neljännen vuosineljänneksen kohdan 13.1 mukaisesti. 
 
Yksilöllisesti etukäteen ilmoitettavat liiketoimet 
 
(13) Liiketoimet, jotka ovat suurempia kuin 20 % vakuutuslaitoksen toimintapääoman ja toimintapääoman 
vähimmäismäärän erotuksesta, tulee ilmoittaa etukäteen. Mikäli liiketoimi tapahtuu lisävalvonnan alaisen 
vakuutuslaitoksen ja toisen vakuutuslaitoksen välillä, liiketoimi tulee ilmoittaa, jos jommassakummassa 
vakuutuslaitoksessa ilmoitusvelvollisuusraja ylittyy. 
 
(14) VVV voi vakuutuslaitoksen hakemuksesta antaa luvan poiketa ilmoitusvelvollisuudesta, jos poikkeus 
ei vaikeuta tehokasta valvontaa. 
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14.2 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskennassa käytettävät 
menetelmät (ohje) 
 
(1) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän taloudellisen aseman valvonnasta säädetään RavaL:n 3 luvussa sekä 
mainitun lain perusteella annetussa RavaA:ssa. 
 
(2) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan keskeinen tehtävä on laskea ryhmittymän vakavaraisuus 
siten, että vältetään pääoman moninkertainen käyttö. 
 
(3) RavaL 20 §:ssä on säädetty niistä ryhmittymän vakavaraisuustilan laskemiseen sovellettavista yleisistä 
periaatteista, jotka on otettava huomioon käytettävästä laskentamenetelmästä riippumatta. Näitä yleisiä pe-
riaatteita ovat: 
 

• ryhmittymän sisäinen pääomien moninkertainen käyttö on estettävä (RavaL 20.1 §)  
• omien varojen luominen ryhmittymän sisällä on estettävä (RavaL 20.1 §)  
• omien varojen siirtokelpoisuusvaatimus ryhmän eri yhtiöiden välillä (RavaL 20.3 §)  
• vain rahoitus- tai vakuutustoimialan omiin varoihin hyväksyttävien erien käyttö sallitaan ko. toi-

mialan vaatimusten täyttämiseen (RavaL 20.2 §)  
• suhteellisuus (RavaL 20.3 § 

 
(4) Siirtokelpoisuusvaatimuksella tarkoitetaan sitä, että ryhmittymän vakavaraisuuslaskelmassa voidaan 
ryhmittymän yksittäisten yhtiöiden omien varojen vähimmäismäärän ylittävästä omien varojen määrästä 
ottaa huomioon vain se osuus, joka on vapaasti siirrettävissä ryhmittymän yksittäisten yhtiöiden välillä. 
 
(5) Toimialakohtaisella rajoituksella tarkoitetaan sitä, että toimialan omien varojen vähimmäismäärän ylit-
tävistä omista varoista voidaan ottaa huomioon ryhmittymän omia varoja laskettaessa ainoastaan ne omien 
varojen erät, jotka ovat monialaisia eli täyttävät sekä luottolaitoslain mukaiset omille varoille asetetut vaa-
timukset että vakuutusyhtiölain mukaiset toimintapääomalle asetetut vaatimukset.  
 
(6) Suhteellisuudella tarkoitetaan suoraan tai välillisesti omistettua osuutta tytär- ja omistusyhteysyrityksen 
osakkeista, jäsenosuuksista, takuuosuuksista tai yhtiöosuuksista; välilliseen omistukseen perustuva suhteel-
linen osuus on peräkkäisten suoraan omistettujen suhteellisten osuuksien tulo. Tytäryrityksen koko vaka-
varaisuusvaje on kuitenkin otettava huomioon. 
 
(7) Ryhmittymän vakavaraisuuden laskemiseksi on RavaA 3 §:n mukaan käytettävänä neljä menetelmää:  
 

• konsolidointimenetelmä  
• vähennys- ja yhteenlaskumenetelmä  
• kirjanpitoarvoihin perustuva menetelmä  
• edellisten menetelmien yhdistelmä; 

 
näistä kaksi ensimmäistä on tarkemmin kuvattu tässä ohjeessa. 
 
(8) Eri laskentamenetelmien tulisi lähtökohtaisesti johtaa samaan lopputulokseen; kahden ensimmäisen las-
kentamenetelmän osalta lopputulos on sama. Kolmas menetelmä poikkeaa edellisistä ja sen antama tulos 
on riippuvainen ryhmittymän rakenteesta. 
 
(9) Laskelmaa laadittaessa voidaan luottolaitosten yhteenlaskettujen omien varojen ja omien varojen vä-
himmäismäärän sijasta käyttää konsolidoituja omia varoja ja konsolidoitua omien varojen vähimmäismää-
rää, jos ryhmittymään kuuluva luottolaitos kuuluu luottolaitoksien konsolidointiryhmään. Vastaavasti voi-
daan menetellä vakuutusyrityksen osalta, jos vakuutusyritys laatii mukautetun vakavaraisuuslaskelman. 
(RavaA 3 §:n 4 mom.). 
 
(10) Laskelman laadinnassa tulee aina huomioida alakohdassa 3 mainitut  yleiset periaatteet, vaikka oh-
jeessa ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia yksittäisiä tapauksia. Seuraavassa kuvataan joitakin yleisimpiä 
tapauksia, joiden käsittelystä voidaan tehdä johtopäätöksiä yleisistä periaatteista. Laskelma laaditaan yksi-
löllisesti ottaen huomioon kunkin ryhmittymän erityispiirteet.  
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Seuraavassa ohjeistuksessa on noudatettu RavaA:n liitteiden numerointia. 
 
Numeroidut ja tummennetut kohdat ovat asetustekstiä.  
 

14.2.1 Konsolidointimenetelmä 
 
(1) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden arvioimiseksi laaditaan vakavaraisuuslaskelma, 
jossa lasketaan ryhmittymän käytettävissä olevat omat varat, ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä 
sekä kahden edellisen luvun erotus. Erotuksen tulisi olla positiivinen.  
 
(2) Konsolidointimenetelmää käyttäen vakavaraisuuslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti, jon-
ka lähtökohtana on konsernitaseen mukainen oma pääoma: 
 
1. Ryhmittymän emoyrityksen konsernitaseen osoittama oman pääoman määrä 
 
(3) Konsernin oma pääoma muodostuu kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden (emo + tyttäret) sekä 
omistusyhteysyritysten omien pääomien summasta, josta on vähennetty keskinäinen omistus ja keskinäis-
ten liiketoimien tulosvaikutus. 
 
(4) RavaL 17 §:ssä todetaan kuitenkin, että vakavaraisuutta laskettaessa huomioidaan vain rahoitus- ja va-
kuutustoimialan yritykset sekä ryhmittymän omistusyhteisö. Jos konserniin kuuluu muun toimialan yrityk-
siä, tulee niiden tulosvaikutus omaan pääomaan eliminoida. 
 
(5) Omaan pääomaan tehdään erilaisia korjauksia riippuen siitä, perustuuko oma pääoma kansainvälisten 
(IFRS) vai kotimaisten (FAS) tilinpäätössäännösten mukaan laadittuun taseeseen. Jos pääoma perustuu 
IFRS-taseeseen, siitä on vähennettävä erät, jotka kotimaisessa sääntelyssä tulisi kirjata vastuuvelkaan 
(esim. tasoitusmäärä). 
 
2. + Kohdan 1. mukaisiin omiin varoihin sisältymättömät asianomaisten toimialakohtaisten säännös-
ten mukaan omiin varoihin luettavat erät  
 
(6) Konsernin omaan pääomaan lisätään konsernitaseessa näkyvät joko rahoitus- tai vakuutusalan hyväk-
symät muut tase-erät. 
 
(7) Tässä kohdassa lisätään vakuutustoimialan arvostuserot siltä osin kuin niitä ei ole huomioitu taseessa. 
Arvostuserot eivät sisälly FAS-taseeseen, mutta IFRS-taseessa ne ovat ainakin osittain mukana.  
 
3. – Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 
 
(8) Konsernin omasta pääomasta vähennetään konsernitaseesssa oleva tase-erä aineettomat hyödykkeet, 
joka sisältää mahdollisesti liikearvon ja muita aineettomia hyödykkeitä, kuten esimerkiksi liiketoiminnan 
hankinnan yhteydessä syntyneitä asiakassuhteita.  
 
(9) IFRS-standardien mukaan liiketoiminnan hankinnan yhteydessä aktivoitujen asiakassuhteiden osalta tu-
lee kirjattavaksi laskennallinen verovelka, joka kasvattaa liikearvoa taseen vastaavaa-puolella. Taseen vas-
tattavissa olevan laskennallisen verovelan osuutta liikearvosta ei vähennetä omista varoista. 
 
4. – Voitonjako edelliseltä tilikaudelta ja suunniteltu voitonjako kuluvalta tilikaudelta 
 
(10) Konsernin omasta pääomasta vähennetään edellisen tilinpäätöksen perusteella päätetty osingonjako, 
jos se vielä on kirjaamatta pois omasta pääomasta sekä emoyhtiön osingonjakopolitiikan mukainen jakso-
tettu osuus kuluvan tilikauden suunnitellusta osingonjaosta.  
 
(11) Jos osingonjakopolitiikka sisältää suunnitelman omien osakkeiden lunastamisesta, tulee myös tämä 
suunnitelma huomioida kuten suunniteltu osingonjako. 
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5. – Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan 
kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän 
 
(12) Vähennetään se osa vakavaraisuuslaskelman kohdassa 2. omiin varoihin luetuista siirtokelpoisista ja 
vain vakuutusalan hyväksymistä omista varoista, joita ei voida käyttää (ei tarvita) vakuutusalan yhtiöiden 
omien varojen vähimmäismäärän katteeksi. Vähennysmäärää laskettaessa huomioidaan toimialakohtaisten 
omien varojen lakisääteinen tai viranomaisten sääntelemä suhteellinen rakenne. Tämä vähennys tehdään 
sen varmistamiseksi, että yli toimialojen käytettävissä olevat omat varat ovat monialaisia. 
 
6. – Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten ar-
vostuseroihin kohdistuva verovelka 
 
(13) Jos vakuutusalan yhtiöiden omistuksiin sisältyviä arvostuseroja lisätään vakavaraisuuslaskelman koh-
dassa 2, tulee näihin arvostuseroihin kohdistuva laskennallinen verovelka vähentää tässä. 
 
7. – Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoitusalaan kuu-
luvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän 
 
(14) Vähennetään se osa vakavaraisuuslaskelman kohdassa 2. omiin varoihin luetuista siirtokelpoisista ja 
vain rahoitusalan hyväksymistä omista varoista, joita ei voida käyttää (ei tarvita) rahoitusalan yhtiöiden 
omien varojen vähimmäismäärän katteeksi. Vähennysmäärää laskettaessa huomioidaan toimialakohtaisten 
omien varojen lakisääteinen tai viranomaisten sääntelemä suhteellinen rakenne. Tämä vähennys tehdään 
sen varmistamiseksi, että yli toimialojen käytettävissä olevat omat varat ovat monialaisia. 
 
8. – Sellaiset yrityskohtaiset omien varojen vähimmäismäärän ylittävät omien varojen erät, kuten 
vähemmistöosuus ja muut lain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmit-
tymään kuuluvien muiden yritysten tappioiden kattamiseen 
 
(15) Vähennetään se osa vakavaraisuuslaskelman kohdassa 2. omiin varoihin luetuista rahoitus- tai vakuu-
tusalan omista varoista, joita ei voida käyttää (ei tarvita) asianomaisten yksittäisten yhtiöiden omien varo-
jen vähimmäismäärän katteeksi ja jotka eivät ole siirtokelpoisia. Vähennysmäärää laskettaessa huomioi-
daan toimialakohtaisten omien varojen lakisääteinen tai viranomaisten sääntelemä suhteellinen rakenne. 
Ei-siirtokelpoisia ovat omat varat, joiden käyttöä yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai viranomaisen päätöksen 
nojalla on rajoitettu tai jotka muuten eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tap-
pioiden kattamiseen. 
 
(16) Vakavaraisuuteen voidaan ottaa mukaan siis vain sellaisia varoja, jotka ovat siirrettävissä ryhmitty-
män eri yritysten välillä. Siirtokelpoisuuden vaatimusta eivät täytä esimerkiksi seuraavat erät: 
 

• ryhmittymään kuuluvan rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyrityksen omien varojen 
määrään sisältyvä, ryhmittymän ulkopuolelta saadun pääomalainan tai debentuurin tai muun vas-
taavan velkainstrumentin se osuus, jota ei voida käyttää (ei tarvita) kattamaan ko. yrityksen omien 
varojen vähimmäismäärää  

• henkivakuutusyhtiössä ne omiin varoihin hyväksyttävät erät, jotka ylittävät omien varojen vähim-
mäismäärän, jos kyseessä on tuleva ylijäämä, aktivoidut vakuutusten hankintamenot tai joita ei 
VYL 13 luvun 2 §:n säännösten johdosta voida käyttää ryhmittymän omien varojen vähimmäis-
määrän täyttämiseen  

• keskinäisen vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen omien varojen vähimmäismäärän ja takuu-
pääoman ylittävät omat varat  

• yksittäisen yhtiön omiin varoihin luetut erät, joita ei tosiasiallisesti voida käyttää ryhmittymään 
kuuluvien muiden yritysten omien varojen vähimmäismäärän täyttämiseen. 

______________________________________________________________ 
 
9. + Ryhmittymän omat varat 
 
10. – Konsernitilinpäätöksen mukainen ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä 
_______________________________________________________________ 
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11. + Ryhmittymän vakavaraisuus 
 

14.2.2 Vähennys- ja yhteenlaskumenetelmä 
 
1. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen määrä 
 
(1) Johdossa olevalla yrityksellä tarkoitetaan säänneltyä osakasyritystä, ei -säänneltyä emoyritystä ja yh-
teenliittymän keskusyhteisöä. Lisäksi eräissä ryhmittymissä johdossa olevalla yrityksellä tarkoitetaan yri-
tystä, jolla on suurin tase. (RavaL  3 § 5 mom.) 
 
(2) Omilla varoilla tarkoitetaan sektorikohtaisen lainsäädännön perusteella laskettua rahoitustoimialan 
omien varojen määrää ja vakuutustoimialan toimintapääoman määrää. RavaL:ssa vakuutustoimialan toi-
mintapääoma ja rahoitustoimialan omat varat ovat molemmat määritelty omiksi varoiksi. Vakuutuspainot-
teisen ryhmittymän omistusyhteisön omat varat lasketaan toimintapääomaa koskevien säännösten mukai-
sesti ja rahoituspainotteisen ryhmittymän rahoituslainsäädännön omia varoja koskevien säännösten mukai-
sesti. (RavaL 18 §) 
 
2. – Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän johdossa olevan yri-
tyksen ja ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pää-
oman käyttö. (RavaL 20 §:n 1 mom.) 
 
(3) Tarkoituksena on eliminoida ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omiin varoihin sisältyvä ryhmit-
tymän sisäinen moninkertainen pääoman käyttö. Näitä eriä ovat esim.: 
 

• ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omiin varoihin sisältyvät tytär- ja omistusyhteysyrityksinä 
olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten osakkeiden ja osuuksien arvo; välillisesti omistettujen 
tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeiden tai osuuksien arvo on kyseisten osakkeiden tai osuuk-
sien arvo tytär- ja omistusyhteysyrityksen välittömän osakasyrityksen omissa varoissa kerrottuna 
johdossa olevan yrityksen suhteellisella osuudella välittömästä osakasyrityksestä  

• tytär- ja omistusyhteysyrityksen myöntämästä pääomalainasta osuus, joka vastaa johdossa olevan 
yrityksen suhteellista osuutta lainan myöntäneessä tytär- ja omistusyhteysyrityksessä. 

 
3. – Muun tytär- ja omistusyhteysyrityksen osakkeiden tai osuuksien arvoon sisältyvä johdossa ole-
van yrityksen osakkeiden ja osuuksien arvo 
 
(4) Tarkoituksena on estää laajemman ryhmittymän (ei pelkästään rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä) 
kautta tapahtuva keinotekoinen pääoman luominen (ristiinomistus). Esim. johdossa oleva yritys on sijoitta-
nut ryhmittymään kuuluvaan teollisuuslaitokseen varoja omana pääomana / pääomalainana ja tämä edel-
leen sijoittaa varat takaisin omana pääomana / pääomalainana johdossa olevaan yritykseen. Vähennettävä 
osakkeiden ja osuuksien arvo saadaan kertomalla osakkeiden tai osuuksien arvo johdossa olevan yrityksen 
suhteellisella osuudella tytär- ja omistusyhteysyrityksessä. 
 
4. – Kohdassa 1 tarkoitettuun omien varojen määrään sisältyvä ryhmittymän keskinäisistä liiketoi-
mista syntynyt sisäinen kate 
 
(5) Vähennetään johdossa olevan yrityksen omiin varoihin sisältyvä sisäinen kate. 
 
I Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen oikaistu omien varojen määrä 
 
(6) Tämä tarkoittaa johdossa olevan yrityksen omia varoja, joista on eliminoitu ryhmittymän sisäinen mo-
ninkertainen pääoman käyttö ja sisäinen kate.  
 
5. + Tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen yh-
teenlaskettu määrä 
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(7) Lasketaan yhteen johdossa olevan yrityksen omistusosuuden mukaiset suhteelliset osuudet ryhmitty-
mään kuuluvien tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoitus- ja vakuutusyritysten omista varoista. 
 
6. – Kohdassa 5 tarkoitettujen yritysten omien varojen yhteismäärään sisältyvä näiden yritysten ja 
ryhmittymään kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten välinen moninkertainen pääoman 
käyttö 
 
(8) Tarkoituksena on eliminoida ryhmittymään kuuluvien tytär- ja omistusyhteysyrityksinä olevien rahoi-
tus- ja vakuutusalan yritysten omiin varoihin sisältyvä ryhmittymän sisäinen pääoman käyttö. Näitä eriä 
ovat esimerkiksi 
 

• johdossa olevan yrityksen tai sen toisen tytär- tai omistusyhteysyrityksen myöntämät pääomalai-
nat. Tarkoituksena on vähentää pääomalainojen muodossa oleva kahdenkertainen pääoman käyttö 
ja estää esim. ryhmittymään kuuluvan teollisuusyrityksen kautta tapahtuva kahdenkertaisen pää-
oman luominen. Vähentäminen tapahtuu pääomalainan saaneen yrityksen omista varoista.  

• johdossa olevan yrityksen osakkeiden ja osuuksien arvo (ristiinomistus). 
 
7. – Sijoitukset johdossa olevan yrityksen muuhun tytär- ja omistusyhteysyritykseen, jos tämä muu 
yritys on sijoittanut johdossa olevan yrityksen toiseen rahoitus- ja vakuutusalan tytär- tai omis-
tusyhteysyrityksen omiin varoihin luettaviin eriin 
 
(9) Tarkoituksena on estää laajemman ryhmittymän kautta tapahtuva omien varojen luominen ryhmittymän 
sisällä. Esim. ryhmittymään kuuluva rahoitus- ja vakuutusalan yritys sijoittaa ryhmittymään kuuluvaan te-
ollisuuslaitokseen, joka edelleen sijoittaa varat takaisin rahoitus- tai vakuutusalan yrityksen omiin varoihin 
hyväksyttäviin eriin. Enintään vähennetään kuitenkin määrä, joka vastaa muun tytär- ja omistusyhteysyri-
tyksen sijoitusta rahoitus- tai vakuutusalan tytär- tai omistusyhteysyritykseen. 
 
8. – Kohdassa 5 tarkoitettuun omien varojen yhteismäärään sisältyvät ryhmittymän keskinäisistä lii-
ketoimista syntynyt sisäinen kate 
 
(10) Vähennetään tytär- ja omistusyhteysyrityksenä olevien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omiin va-
roihin sisältyvä sisäinen kate. 
 
9. – RavaL 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut erät, joita ei voida käyttää ryhmittymän kuuluvien mui-
den rahoitus- ja vakuutusalan yritysten omien varojen vähimmäismäärän täyttämiseen (siirtokel-
poisuusvaatimus) 
 
(11) Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden laskemisessa varojen siirtokelpoisuuden vaati-
mus on keskeisessä asemassa. Lain mukaan varoja, joiden jakokelpoisuutta on lain, yhtiöjärjestyksen tai 
sääntöjen taikka viranomaisen päätöksen nojalla rajoitettu tai jotka muuten eivät ole käytettävissä muiden 
ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseen ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin yri-
tyksen omien varojen vähimmäismäärän ylittävältä osalta. Tällaisilla varoilla voidaan kattaa ainoastaan yri-
tyksen omaa omien varojen vähimmäismäärää.  
 
(12) Vakavaraisuuteen voidaan ottaa mukaan vain sellaisia varoja, jotka ovat siirrettävissä ryhmittymän eri 
yritysten välillä. Siirtokelpoisuuden vaatimusta eivät täytä esim. seuraavat erät: 
 

• ryhmittymään kuuluvan rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyrityksen omien varojen 
määrään sisältyvä, ryhmittymän ulkopuolelta saadun pääomalainan tai debentuurin tai muun vas-
taavan velkainstrumentin se osuus, jota ei voida käyttää (ei tarvita) kattamaan ko. yrityksen omien 
varojen vähimmäismäärää  

• henkivakuutusyhtiössä ne omiin varoihin hyväksyttävät erät, jotka ylittävät omien varojen vähim-
mäismäärän, jos kyseessä on tuleva ylijäämä, aktivoidut vakuutusten hankintamenot tai joita ei 
VYL 13 luvun 2 §:n säännösten johdosta voida käyttää ryhmittymän omien varojen vähimmäis-
määrän täyttämiseen  

• keskinäisen vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen omien varojen vähimmäismäärän ja takuu-
pääoman ylittävät omat varat  
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• yksittäisen yrityksen omiin varoihin luetut erät, joita ei tosiasiallisesti voida käyttää ryhmittymään 
kuuluvien muiden yritysten omien varojen vähimmäismäärän täyttämiseen. 

 
II Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten omien varojen oikaistu määrä 
 
10 + Vain rahoitusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää rahoitusalaan kuu-
luvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän 
 
(13) Vähennetään se osa kohdissa I ja II omiin varoihin luetuista siirtokelpoisista vain rahoitusalan hyväk-
symistä omista varoista, joita ei voida käyttää (ei tarvita) rahoitusalan yhtiöiden omien varojen vähim-
mäismäärän katteeksi. Vähennysmäärää laskettaessa huomioidaan toimialakohtaisten omien varojen laki-
sääteinen tai viranomaisten sääntelemä suhteellinen rakenne. Tämä vähennys tehdään sen varmistamiseksi, 
että yli toimialojen käytettävissä olevat omat varat ovat monialaisia. 
 
11. + Vain vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävistä eristä määrä, joka ylittää vakuutusalaan 
kuuluvien yritysten yhteenlasketun omien varojen vähimmäismäärän 
 
(14) Vähennetään se osa kohdissa I ja II omiin varoihin luetuista siirtokelpoisista vain vakuutusalan hy-
väksymistä omista varoista, joita ei voida käyttää (ei tarvita) vakuutusalan yhtiöiden omien varojen vä-
himmäismäärän katteeksi. Vähennysmäärää laskettaessa huomioidaan toimialakohtaisten omien varojen 
lakisääteinen tai viranomaisten sääntelemä suhteellinen rakenne. Tämä vähennys tehdään sen 
varmistamiseksi, että yli toimialojen käytettävissä olevat omat varat ovat monialaisia. 
 
12. + Ryhmittymän omiin varoihin hyväksyttäviin vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten ar-
vostuseroihin kohdistuva verovelka 
 
III Rahoitus- ja vakuutusalan omiin varoihin hyväksyttävien erien rajoitukset 
 
IV Ryhmittymän omat varat (I+II–III) 
 
13. + Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen omien varojen vähimmäismäärä 
 
14. – Kohdassa 13 tarkoitetusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka perustuu muihin 
ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin ja taseen ulkopuolisiin si-
toumuksiin 
 
(15) Tarkoituksena on poistaa mahdollinen kaksinkertainen omien varojen vähimmäismäärävaatimus.  
 
15. + Rahoitus- ja vakuutusalan tytär- ja omistusyhteysyritysten yhteenlaskettu omien varojen vä-
himmäismäärä 
 
16. – Kohdassa 15 tarkoitetusta yhteenlasketusta omien varojen vähimmäismäärästä osuus, joka pe-
rustuu muihin ryhmittymän yrityksiin kohdistuviin saamisiin, sijoituksiin, velkoihin ja taseen ulko-
puolisiin sitoumuksiin 
 
Sama kuin vakavaraisuuslaskelman kohdassa 14. 
 
V Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä 
 
VI Ryhmittymän vakavaraisuus (IV–V) 
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VI osa: Erinäiset säännökset 

15 Vakuutusyrityksen toimintaa koskevat muut määräykset ja ohjeet 
 
Valtuutussäännös   
 
VYL 31 luvun 12 §  
VakYhdL 16 luvun 16 § 
UVYL 63 d § 

15.1 Vahinkovakuutusyhtiön, henkivakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja kol-
mannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen riskiarvioinnissa esitettävät tiedot ja ar-
viointien toimittaminen VVV:lle silloin, kun sukupuolta käytetään vakuutusmaksu-
jen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa 

15.1.1 Riskiarvioinnissa esitettävät tiedot 
 
Riskiarvioinnin yhteenveto-osa 
 
(1) Riskiarvioinnin yhteenveto-osassa tai sen otsikossa tulee esiintyä teksti ”sukupuolen käyttäminen va-
kuutusmaksujen laskennassa” tai ”sukupuolen käyttäminen vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennas-
sa”.  Yhteenveto-osasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat: 
 

• missä vakuutustuotteessa / vakuutuslajissa ja asiakasryhmässä vakuutusyritys käyttää sukupuolta 
vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa. 

• vaikuttaako sukupuoli kyseisessä vakuutuslajissa vakuutusmaksuun, etuuksiin vai kumpaankin. 
• millainen tämä vaikutus on. 
• mihin ja millaisiin tilastoihin ja tutkimuksiin sukupuolen käyttö vakuutusmaksuihin tai etuuksiin 

vaikuttavana tekijänä perustuu, mm. 
- kuka on tilastonkeruun tai tutkimuksen toteuttaja ja toimeksiantaja 
- millaiseen populaatioon ja otokseen tilastoaineisto tai tutkimus pohjautuu 
- minkä vuosien tilastotietoihin sukupuolen vaikutusta koskevat johtopäätökset perustu-

vat 
- jos kyseessä on yleisesti saatavilla oleva tilasto tai tutkimus, mistä kyseinen tutkimus tai 

tilasto on saatavissa tai missä se on nähtävissä 
• millaisia johtopäätöksiä kyseisten tutkimusten ja tilastojen perusteella on tehtävissä koskien suku-

puolen merkitystä vakuutusmatemaattisena tekijänä. 
 
Riskiarvioinnin tilasto-osa 
 
 (2) Riskiarvioinnin tilasto-osassa tulee esittää johtopäätösten kannalta keskeiset tilastotaulukot.  Sen lisäk-
si tilasto-osassa tulee arvioida tilastoaineiston luotettavuutta, aineistossa havaittujen sukupuolten välisten 
erojen tilastollista merkitsevyyttä, aineistossa esitettyjen muuttujien yhteyttä vakuutettuun riskiin sekä ti-
lastoaineiston kykyä kuvata vakuutusyrityksen omaa vakuutettujen joukkoa. Tilasto-osasta tulee käydä il-
mi esim. 
 

• kuinka laaja tilastoaineisto on. 
• millaisia puutteita tai virheitä tilastoaineistossa on. 
• miten tilaston puutteet ja virheet vaikuttavat tilastosta tehtäviin johtopäätöksiin 
• mitä tekijöitä tilastossa tarkastellaan. 
• millaisia sukupuolten välisiä eroja tilastossa havaitaan. 
• kuinka suuria nämä erot ovat. 
• ovatko havaitut erot tilastollisesti merkitseviä. 
• mikä merkitys tilastossa havaituilla eroilla on vakuutusyrityksen myöntämien vakuutustuotteiden 

kannalta. 
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• miltä osin ja miten yrityksen oma vakuutettujen joukko poikkeaa tilastoaineiston perustana olevas-
ta otoksesta. 

• millä perusteella ja missä määrin tilastoaineiston perusteella tehdyt sukupuolen vaikutusta koske-
vat johtopäätökset voidaan yleistää koskemaan vakuutusyrityksen omaa vakuutettujen joukkoa. 

 
(3) Riskiarvioinnin analyysiosassa tulee käydä ilmi, miten sukupuoli vaikuttaa vakuutettavaan riskiin ja 
kuinka suuri tämä vaikutus on.  Tässä selvityksessä tulee ottaa huomioon mm. vahinkojen esiintymistihey-
dessä / vahinkointensiteetissä ja vahinkojen suuruudessa havaitut sukupuolten väliset erot.  Analyysiosassa 
tulee osoittaa, miten nämä suhteelliset erot otetaan huomioon vakuutusmaksujen ja saatavien etuuksien las-
kennassa.  Analyysiosasta tulee vakuutustuotekohtaisesti käydä ilmi mm. 
 

• miten tilastoaineistoa käytetään hyväksi vakuutusmaksua tai vakuutuksesta saatavaa etuutta lasket-
taessa. 

• millaisia ja minkä suuruisia sukupuolten välisiä eroja vahinkojen esiintymistiheydessä / vahinkoin-
tensiteetissä ja vahinkojen suuruudessa estimoidaan olevan. 

• kuinka suuri vaikutus näillä arvioidaan olevan vakuutusmaksuihin ja vakuutuksesta saataviin 
etuuksiin. 

• miten sukupuolen vaikutus vakuutusmaksuihin ja etuuksiin lasketaan. 
• minkä suuruisia eroja sukupuolten välillä tehdään vakuutusmaksuihin ja vakuutuksesta saataviin 

etuuksiin. 
 
(4) Vakuutusyrityksen tulee lisäksi ilmoittaa VVV:lle seuraavan sukupuolen vaikutusta koskevan uudel-
leenarvioinnin suunniteltu ajankohta, kyseessä olevien vakuutustuotteiden nimet sekä suomeksi että ruot-
siksi, riskiarviointia koskeviin mahdollisiin kysymyksiin vastaavan henkilön yhteystiedot sekä sen Inter-
net-verkkosivun osoite, jolla riskiarvioinnin yhteenveto-osa julkistetaan. 
 

15.1.2 Riskiarvioiden toimittaminen VVV:lle 
 
(1) Riskiarvio tulee toimittaa VVV:lle vähintään kuukautta ennen sukupuoleen käyttöön perustuvien va-
kuutusmaksujen tai etuuksien aiottua käyttöönottoa.  Silloin, kun VVV velvoittaa vakuutusyritystä toimit-
tamaan uuden riskinarvioinnin, riskiarvio tulee toimittaa VVV:n erikseen ilmoittamassa ajassa. 
 

15.2 Rahanpesun ja terrorismirahoituksen estäminen (ohje) 
 
(1) Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun 
omaisuuden tai varojen laiton alkuperä.  Varat tai omaisuus voivat olla peräisin mistä tahansa rikoksesta.  
Rahanpesun kohteena voivat olla esimerkiksi talousrikoksista saadut varat. Vakuutusalalla laittomien varo-
jen alkuperä pyritään häivyttämään sijoittamalla varat vakuutustoimintaan hakemalla vakuutusturva laitto-
milla varoilla hankitulle omaisuudelle. 
 
(2) Terrorismin rahoituksella tarkoitetaan varojen antamista tai keräämistä eri tavoin suoraan tai välillisesti 
terroritekojen suorittamiseksi.  Terrorismia voidaan rahoittaa myös laillisesti hankittavilla varoilla. 
 
(3) Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevissa säännöksissä on ilmoitusvelvollisille yhteisöille ja 
elin-keinonharjoittajille asetettu velvollisuus tunnistaa asiakas, selvittää asiakkaan tavanomaisesta poik-
keavien toimien taustaa sekä ilmoittaa epäilyttävistä toimista keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykes-
kukselle. 
 

15.2.1 Voimassa olevat keskeiset säännökset  
 
(1) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008 tuli voimaan 
1.8.2008. 
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(2) Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n direktiiveihin 91/308/ETY/, 2001/97/EY sekä 2005/60/EY rahoi-
tusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen sekä FATF:n (Fi-
nancial Action Task Force on Money Laundering) suosituksiin. 
 
(3) Ohjeeseen on koottu keskeiset periaatteet ja velvoitteet voimassa olevasta lainsäädännöstä ja 3. rahan-
pesun estämistä koskevasta direktiivistä.  Lisäksi ohjeessa on joitakin esimerkkitapauksia. 
 

15.2.2 Ilmoitusvelvollisuus 
 
(1) Ilmoitusvelvollisia ovat vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, vakuutusedustaja sekä ulkomaisen vakuutus-
yhtiön Suomessa toimiva sivuliike.  Jäljempänä vakuutusyhtiöstä ja ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliik-
keesta käytetään nimitystä yhtiö. 
 
(2) Ilmoitus epäillystä rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta tehdään keskusrikospoliisin rahanpesun 
selvittelykeskukselle, joka vastaa rahanpesun torjunnasta ja terrorismirahoituksen estämisestä Suomessa.  
Ilmoitus ei ole luonteeltaan rikosilmoitus, vaan kyse on yhtiön havaitsemasta, alalla tavanomaisesta toi-
minnasta poikkeavasta liiketoimesta tai järjestelystä. 
 

15.2.3 Velvoitteet  
 
Asiakkaan tunnistaminen 
 
(1) Laki edellyttää, että asiakas on tunnistettava ja asiakkaan tunnistaminen on todennettava luotettavasta 
ja riippumattomasta, lähtökohtaisesti viranomaisen antamasta asiakirjasta. Tunnistamisen on tapahduttava 
ennen liikesuhteen aloittamista tai liiketoimen suorittamista.  Vakuutussopimuksen edunsaajan henkilölli-
syys tulee todeta silloin, kun edunsaajan oikeus realisoituu.  
 
(2) Esimerkiksi seuraavat asiakkaan tunnistamiseen liittyvät seikat saattavat viitata epäilyttävään toimin-
taan ja edellyttää lisäselvittelyä: 
 

• asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai asiakkaan tunnistamiseksi pyydetyt tiedot viipyvät 
• vakuutushakemus tulee epätavallisen kaukaa, vaikka olisi luonnollisempaa hakea vakuutusta 

asuinpaikkakunnan alueelta 
• asiakas ei halua antaa tavanomaisia tietoja vakuutushakemusta varten vaan antaa hyvin vähän tai 

tekaistuja tietoja, joiden todentaminen on vaikeaa 
• asiakas toimii todennäköisesti välikätenä 

 
Asiakkaan tunteminen 
 
(3) Tunnistamisen lisäksi yhtiön pitää tuntea asiakkaansa liiketoiminta, sen laatu ja laajuus, asiakkaansa ta-
loudellinen asema sekä perusteet vakuutussopimuksen tekemiselle.  Näin voidaan arvioida minkälaisia va-
kuutuspalveluja asiakas voi tarvita ja poikkeaako toiminta tavanomaisesta.  Asiakkaan toiminnan seu-
raamisen tulee yhtiössä olla jatkuvaa. 
 
(4) Esimerkiksi seuraavat asiakkaan tuntemiseen liittyvät seikat saattavat viitata epäilyttävään toimintaan ja 
edellyttää lisäselvittelyä: 
 

• asiakas hakee vakuutuksia, jotka vaikuttavat ylittävän hänen maksukykynsä  
• vakuutushakemus koskee toimintaa, joka ei ole asiakkaan tavanomaista liiketoimintaa  
• vakuutusmaksu maksetaan poikkeuksellisesti etukäteen 
• asiakas ottaa ison vakuutuksen ja/tai irtisanoo sen lyhyen voimassaolon jälkeen 
• edunsaajilla ei näytä olevan loogista suhdetta asiakkaaseen. 
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Huolellinen toiminta 
 
(5) Yhtiön tulee seurata asiakkaansa toimintaa huolellisesti ja pitää asiakkaansa tuntemista osana omaa ris-
kienhallintaprosessia.  Mikäli asiakkaan toiminnassa havaitaan poikkeavaa tai epäilyttävää, on harkittava, 
onko syytä tehdä rahanpesuilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.  Ennen ilmoituksen tekoa on käy-
tettävissä olevin keinoin selvitettävä ilmoituksen aiheena olevan toiminnan tarkoitusta ja perusteita ja sitä, 
poikkeaako asiakkaan toiminta tavanomaisesta. 
 
(6) Asiakkaan toiminta voi poiketa tavanomaisesta esimerkiksi sen rakenteen tai suuruuden suhteen, kun 
järjestelyllä ei näytä olevan mitään ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai, kun toiminta ei sovi yhteen asiak-
kaan taloudellisen tilanteen tai liiketoimien kanssa. 
 
(7) Jos asiakkaan toiminta on huolellisuusvelvollisuuden täyttämisenkin jälkeen epäilyttävää, siitä on vii-
py-mättä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle. Yhtiön ei tarvitse arvioida mistä rikoksesta mah-
dol-lisesti on kysymys tai ylittyykö esitutkintakynnys. 
 
(8) Esimerkiksi seuraavat seikat saattavat viitata epäilyttävään toimintaan ja edellyttää lisäselvittelyä: 
 

• luottohäiriöinen/varaton asiakas vakuuttaa arvokkaan kohteen 
• asiakas on liiketoimintakiellossa tai asiakkaasta on tehty viranomaiskyselyitä 
• asiakas on yritys, joka on rekisteröity tunnettuun veroparatiisiin 
• yrittäjä vakuuttaa yrityksen kautta (bulvaanitoiminta) 
• asiakas on erityisen kiinnostunut sopimusta tehtäessä ennenaikaisesta irtisanomisesta 
• sovittujen edunsaajien muuttaminen, kun uusilla edunsaajilla ei näytä olevan loogista suhdetta asi-

akkaaseen 
• vahinkoselvitykseen liittyvä kiireellisyys tai yhteistyöhaluttomuus 
• vakuutuskohteen katoaminen tai varkaus ulkomailla tai muu epäilyttävä vahinkotapahtuma 
• asiakas tekee liiketoimen, jonka seurauksena hänen varallisuutensa lisääntyy epäilyttävästi 

 
Asiakastietojen säilyttäminen 
 
(9) Yhtiön on dokumentoitava ja säilytettävä tunnistamista ja tuntemista koskevat tiedot , jotta jälkeenpäin 
on selvitettävissä miten tunnistaminen ja tunteminen on tehty sekä kuka on tehnyt tunnistamiseen liittyvät 
toimet. Tunnistamisasiakirjat on arkistoitava vähintään viiden vuoden ajan liiketoimen tai asiakassuhteen 
päättymisestä. Epäilyttävistä tapauksista tehdyt selvitykset on myös säilytettävä viiden vuoden ajan. 
 
Sisäinen ohjeistus, koulutus ja tiedottaminen 
 
(10) Yhtiössä tulee laatia selkeät toimintaohjeet asiakkaiden tunnistamisesta, tuntemisesta, huolellisuus- ja 
ilmoitusvelvollisuuden sekä arkistointivelvollisuuden noudattamisesta sekä muista rahanpesun ja terro-
rismirahoituksen estämiseen liittyvistä asioista. Yhtiössä tulee tiedottaa ohjeistuksesta ja huolehtia sen ajan 
tasalla pitämisestä.  Henkilökunta on säännöllisesti koulutettava ja yhtiön tulee pitää henkilöstöstään kou-
lutuslistaa, josta käy ilmi koulutuksen määrä ja koulutetut henkilöt. Koulutuksen ja ohjeistuksen tulee kat-
taa myös yhtiön asiamiehet. 
 
(11) Yhtiön johto on vastuussa siitä, että rahanpesun ja terrorismirahoituksen estäminen on organisoitu 
asianmukaisesti ja sen tulee nimittää toiminnalle vastuuhenkilö.  Vastuuhenkilölle ilmoitetaan epäilyttävät 
ja epätavalliset toimet. Hänellä tulee olla valtuudet tehdä ilmoitus ja olla yhteydessä rahanpesun sel-
vittelykeskukseen. 
 

15.2.4 Sanktiot  
 
(1) Yhtiö tai sen palveluksessa oleva voidaan tuomita rangaistukseen tunnistamisvelvollisuuden rikkomi-
sesta, mikäli tunnistamisvelvollisuutta ei täytetä tai tunnistamistietoja ei säilytetä säädetyllä tavalla. 
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(2) Yhtiö tai sen palveluksessa oleva voidaan tuomita rangaistukseen rahanpesun ilmoitusrikkomuksesta, 
jos:  

• rahanpesuilmoitus jätetään tahallaan tai huolimattomuudesta tekemättä,  
• paljastetaan tällaisen ilmoituksen tekeminen,  
• laiminlyödään huolellisuusvelvollisuus tai arkistointivelvollisuus. 

 
(3) Yhtiö tai sen palveluksessa oleva ei joudu vahingonkorvausvastuuseen asiakkaan toiminnan selvittämi-
sestä, epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta tai sen keskeyttämisestä tai siitä kieltäytymisestä asi-
akkaalle aiheutuneista taloudellisista vahingoista, jos lain vaatimiin toimenpiteisiin ryhdyttäessä on nou-
datettu kohtuullista huolellisuutta. 
 

15.2.5 Lisätietoja 
 
(1) Lainsäädännön ohella tietoa henkilöstön ohjeistamiseksi ja kouluttamiseksi saa: 
 

• rahanpesun selvittelykeskuksen laatima Rahanpesun torjunnan parhaat käytänteet 
(www.rahanpesu.fi)   

• Rahoitustarkastuksen standardit 2.4. Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja ter-
rorismin rahoituksen estäminen sekä 4.4b Operatiivisten riskien hallinta. 
(www.rahoitustarkastus.fi) 

• IAIS:n (International Association of Insurance Supervisors) Guidance Paper on Anti-Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (www.iaisweb.org)  

• esimerkkejä vakuutusalaan liittyvästä rahanpesusta ja epäilyttävistä liiketoimista 
(www.vakuutusvalvonta.fi) 

• ilmoituslomake rahanpesuilmoitusta varten (www.rahanpesu.fi) 
 

15.3 Poikkeusoloihin varautuminen (ohje) 

15.3.1 Varautumisvelvollisuus  
 
(1) Varautumisvelvollisuus koskee vakuutusyhtiötä, vakuutusyhdistystä, kolmannen maan vakuutusyhtiön 
sivuliikettä ja lailla perustettuja eläkelaitoksia sekä Eläketurvakeskusta. Poikkeusoloihin varautumisen ta-
voitteena on huoltovarmuus 12 kuukautta kestävän kriisitilanteen ajan. Huoltovarmuus mitoitetaan siten, 
että väestön elinmahdollisuudet, yhteiskunnan välttämättömät toiminnot ja maanpuolustuksen materiaaliset 
edellytykset eivät vaarannu (perushuoltotaso). Yhtiöllä tulee olla resursseja sekä kapasiteettia tarjota pe-
rushuoltotason mukaisia palveluja puolustustila- ja valmiuslain tarkoittamissa poikkeusoloissa. Tämä edel-
lyttää kaikkien asiakastietojen, tärkeiden tietojärjestelmien ja niiden tarvitsemien tietojenkä-
sittelyinfrastruktuurien sekä alueellisten palveluverkostojen tietoliikenneyhteyksien toimivuuden ja käy-
tettävyyden turvaamista jo normaalioloissa.  
 
(2) Varautumisvelvollisuuteen kuuluu, että tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen varmistetaan 
myös poikkeusoloissa varautumissuunnitelmia laatimalla ja muilla etukäteistoimenpiteillä. Varautumis-
suunnittelu on osa yhtiön riskienhallintaa. 
 
(3) Vakuutusalan toimijoiden tulee varautumisvelvollisuuden mukaan suunnitella tämän ohjeen mukaiset 
varautumistoimenpiteet sekä toteuttaa niiden vaatimat etukäteisjärjestelyt.  
 
(4) VVV:n käsityksen mukaan Puolustustaloudellisen Suunnittelukunnan Vakuutusalan poolin ohjeistusta 
noudattamalla varmistetaan varautumisvelvollisuuden täyttäminen.  
 
(5) Kohdassa 4.2 sisäinen valvonta ja 4.7 riskienhallinta edellytetään toiminnan jatkuvuuden varmistamis-
ta. Valmiuslain mukaisia poikkeusoloja koskee erityinen varautumisvelvollisuus. Vakuutus- ja eläkelaitos-
ten tulee luotettavan toimintansa varmistamiseksi varautua myös normaaliolojen häiriötilanteisiin. 
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(6) Tätä ohjetta tulee noudattaa poikkeusoloihin varautumisessa. Siitä poikkeaminen on mahdollista, mikä-
li se on perusteltua toiminnan luonteen vuoksi ja edellyttäen, että lain varautumisvelvollisuus tulee vaihto-
ehtoisella tavalla täytettyä. Ohjeesta poikkeamisesta tulee ilmoittaa VVV:lle. 
 

15.3.2 Valmiussuunnitelma 
 
(1) Valmiussuunnitelmassa esitetään järjestelyt toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa. 
Val-miussuunnitelmassa määritellään mm. toimivuusvaatimukset erilaisissa häiriö- ja poikkeusoloissa va-
hin-kotilanteessa, palveluiden hallitun supistamisen vaiheet sekä toipumistoimenpiteet normaalioloihin pa-
laamiseksi. Valmiussuunnitelma voi olla osa varautumissuunnitelmaa. 
 
(2) Kaikilla toimijoilla tulee olla hallituksen hyväksymä valmiussuunnitelma. 
 
(3) Valmiussuunnitelma on normaaliaikana laadittava ja ylläpidettävä kuvaus toimenpiteistä, joiden avulla 
toimija varmistaa toimintansa jatkamisen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Suunnitelmassa 
kuvataan:  
 

• toimintaperiaatteet häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten 
• normaaliaikana suoritettavat varautumistehtävät  
• häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toiminnot ja palvelut 
• tarvittava yhteistyö sidosryhmien kanssa. 

 
(4) Ylin johto vastaa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta, toiminnan johtamisesta ja pää-
tök-sentekojärjestelmän ylläpysymisestä yhtiöissä ja laitoksissa kaikissa oloissa. Toimiva johto vastaa siitä, 
että tarvittavat päätökset tehdään ja tarvittavat käytännön toimenpiteet suoritetaan.  
 
(5) Priorisoitujen ydintoimintojen, kuten palvelujärjestelmien eri osien, toimintakelpoisuus tulee varmistaa 
säännöllisellä testauksella ja harjoituksilla.  
 
(6) Valmiussuunnitelman ylläpitoa ja siitä tiedottamista varten tulee nimetä vastuuhenkilö. 
 

15.3.3 Tietojen hallinta ja tietotekniikka 
 
(1) Yhtiön tulee kaikissa olosuhteissa turvata tietojen säilyminen ja riittävä tapahtumien kirjaaminen. Mi-
käli automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmät eivät ole käytössä, tietoliikenne ei toimi tai muut infrast-
ruk-tuurin palvelut ovat rajoitetusti käytettävissä, saatetaan osittain joutua turvautumaan manuaaliseen 
muistiin merkitsemiseen. 
 
(2) Rakennettaessa tietojenkäsittelyn infrastruktuuria on otettava huomioon, että  
 

• häiriötilanteiden varalle on varmuuskopiointi toipumisjärjestelmineen 
• toiminnan jatkuvuuden kannalta riittävä tietojen ja ohjelmien suojakopiointi toipumisjärjestel-

mineen on järjestetty riittävän etäälle ja eri paikkakunnilla oleviin turvatiloihin 
• suunniteltua perushuoltotasoa varten on käytettävissä riittävä määrä tietojenkäsittelykapasiteettia 

(varsinaisessa tuotanto- ja/tai varakonekeskuksessa) 
• suunniteltua perushuoltotasoa varten on käynnistettävissä tietojenkäsittelytoiminta uudessa ym-

päristössä (varakonekeskuksessa) 
• on valmiiksi suunnitellut ja riittävässä määrin toteutetut yhteydet tarpeellisiin yhteistyökumppa-

neihin ja yhteisiin tai keskitettyihin tietovarastoihin. 
 
(3) Erityisesti suojakopioiden käyttö tulee suunnitella siten, että suojakopioiden tietojen ja käytettävissä 
olevien ohjelmistojen pohjalta kyetään käynnistämään liiketoiminta uudelleen siinäkin tilanteessa, että var-
sinainen tietojenkäsittelykeskus ja sen lähialueet ovat pysyvästi tuhoutuneet. Tämä edellyttää suojakopioi-
den käyttövalmiuden varmistamista. 
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15.3.4 Ulkoistettuja toimintoja koskeva varautuminen 
 
(1) Varautuminen on ulotettava ulkoistettuihin toimintoihin siinä laajuudessa kuin ydintoimintojen ja pal-
ve-lujen turvaaminen edellyttää. Poikkeusolojen vaatimukset on otettava huomioon jo ulkoistamissopi-
muksia laadittaessa. Ulkoistettujen palvelujen toimivuus ja käytettävyys tulee varmistaa valvonnalla ja yh-
teisharjoituksin, jotta palvelujen hankkija voi todeta palvelun tarjoajan varautumisen vastaavan sen omia 
velvoitteita. 
 

15.4 Vakuutusyhdistyksen vakuutusmaksutuloraja 
 
(1) Vakuutusyhdistyksen on täytettävä suurelle vakuutusyhdistykselle säädetyt vaatimukset sen kalenteri-
vuoden aikana, joka seuraa sitä tilikautta, jolloin vakuutusyhdistyksen maksutulo ylittää 5 000 000 euroa. 
 

15.5 Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevat lisämääräykset 

15.5.1 TYEL:n mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttaminen  
 
Valtuutussäännös 
 
TVYL 29 c § 
 
(1) Työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovutuksessa vastuunsiirtosopimus (sopimus vakuutustoimin-
nan luovuttamisesta, sopimus vakuutuskannan luovuttamisesta) laaditaan luovuttavaa yhteisöä (työeläke-
vakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa) säätelevän lain mukaisesti. 
 
Hakemus VVV:n suostumuksen saamiseksi 
 
(2) Liitteet hakemukseen, jossa pyydettään VVV:n suostumusta työnantajakohtaiseen vakuutuskannan luo-
vuttamiseen: 
 

• työeläkevakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikon selvitys luovutuksessa siirtyvän vastuuvelan mää-
rästä, 

• selvitys sekä luovuttavan että vastaanottavan eläkelaitoksen toimintapääoman määrästä ja vakava-
raisuusrajasta sekä selvitys siirtyvän toimintapääoman määrästä. Mikäli siirtyvän omaisuuden ja-
kauma edellyttää enemmän tai toimintapääomaa siirtyy vähemmän kuin sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksessa työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja 
vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta edellytetään, tulee selvittää, 
miten toimintapääoman täydennys suoritetaan, 

• selvitys siirtyvästä omaisuudesta (määrä, omaisuuslaji, arvostusperuste ja mahdollinen työnanta-
jasidonnainen omaisuus), 

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

• selvitys siitä, mitä siirrosta aiheutuvista hallintokuluista on sovittu. 
 
Erityinen tiedottaminen työnantajakohtaisesta vakuutuskannan luovuttamisesta 
 
(3) Työnantajakohtaista vastuuta vastaanottavan eläkelaitoksen tulee huolehtia siitä, että vastuunsiirtoa 
kos-kevasta kuulutuksesta tiedotetaan siirtyvän työnantajan ilmoitustaululla ja että eläkkeensaajille ja muil-
le etuuden saajille ilmoitetaan eläkelaitoksen vaihtumisesta viimeistään ensimmäisen etuuksienmaksun yh-
teydessä vastuun siirron jälkeen. 
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15.5.2 Tietojen luovuttaminen työeläkevakuutusyhtiön ja sen kanssa samaan yhtiö-
ryhmään tai konserniin kuuluvien yhtiöiden, muiden yhteisöiden tai säätiöiden 
käyttöön, niiden edustajille tai muille ulkopuolisille tahoille 
 
(1) VYL 30 luvun 1 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta ja 5 §:ssä eräiden asiakirjojen julkisuudes-
ta. Työeläkevakuutusyhtiön on lisäksi otettava huomioon, mitä yhtiön toimintaa koskien on muutoin sää-
detty. TVYL 27 §:n mukaan työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan on oltava itsenäistä eikä sijoitus-
toiminnan päätös- tai valmisteluvaltaa saa luovuttaa muille kuin työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa 
olevalle henkilölle, joka ei samanaikaisesti ole työsopimukseen taikka muuhun sopimukseen perustuvassa 
tai muussa hänen itsenäisyyttään vaarantavassa riippuvuussuhteessa toiseen yhteisöön tai säätiöön.  
 
(2) Työeläkevakuutusyhtiön itsenäisyyttä ja riippumattomuutta korostavat myös lain 12 §:n yhtiön johdolle 
asetetut erityiset kelpoisuusvaatimukset. Jotta työeläkevakuutusyhtiön itsenäisyys, sen sijoitustoiminnan 
erillisyys ja riskienhallinnan turvaaminen toteutuisi lain tarkoittamalla tavalla, työeläkevakuutusyhtiön on 
varmistettava, että yhtiötä tai sen toimintaa koskevia, sen itsenäisyyttä vaarantavia tietoja ei luovuteta työ-
eläkevakuutusyhtiön ja sen kanssa samaan yhtiöryhmään tai konserniin kuuluvien yhtiöiden, muiden yhtei-
söjen tai säätiöiden käyttöön, niiden edustajille eikä muille ulkopuolisille tahoille.  
 
(3) Tämä ei kuitenkaan estä työeläkevakuutusyhtiötä luovuttamasta tietoja silloin, kun se on sen toiminto-
jen hoitamiseksi välttämätöntä tai kuin työeläkevakuutusyhtiö on velvollinen lain mukaan niin menettele-
mään.  
 
(4) Edellä mainittuja toimintoja ovat esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiön asiakassuhteiden hoitamiseen ja 
sijoitustoiminnan tilastoinnin liittyvien välttämättömien tietojen luovuttaminen. Tällöin on kuitenkin var-
mistettava, että tietoja saadaan käyttää vain työeläkevakuutusyhtiön toiminnan hoitamiseksi ja sen etujen 
mukaisesti. 
 

15.6 Henkivakuutuksen takaisinoston ja sijoituskohteen vaihdon rajoittaminen (ohje) 
 
(1) Takaisinostoa ja sijoituskohteen muuttamista koskevissa perusteissa on oltava sellaiset rajoitukset, että 
tällaisesta toimenpiteestä ei ole haitallisia seuraamuksia muille vakuutuksenottajille. Sanottujen rajoitusten 
on käytävä ilmi vakuutussopimuksesta. Rajoitukset voivat koskea esimerkiksi mainittujen toimenpiteiden 
siirtämistä enintään perusteissa ja vakuutussopimuksessa mainitun ajan, joka voi riippua kohteen suuruu-
desta ja laadusta.  
 

15.7 Johdannaisten käyttö riskienhallinnassa ja johdannaisiin liittyvien riskien hal-
linta (ohje) 

15.7.1 Johdannaissopimusten käytölle asetettavat yleiset vaatimukset  
 
(1) Valvottavan on kyettävä jaottelemaan johdannaissopimukset suojaaviin ja muihin johdannaissopimuk-
siin. 
 
(2) Vakioiduilla johdannaissopimuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa optioyhteisön taikka muun ETA-
valtion julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai siihen tämän määräyksen 
kohdan 8.2. mukaisesti rinnastettavan markkinapaikan tai vaihdantajärjestelmän välityksellä tehtyjä sopi-
muksia. Vakioimattomilla sopimuksilla tarkoitetaan näissä ohjeissa suoraan yksityisten sopimuspuolten vä-
lillä tehtyjä sopimuksia.  
 
(3) Valvottavan riskienhallintajärjestelmissä on voitava jatkuvasti seurata johdannaisten markkina-arvoa. 
Hallituksen tulee varmistaa, että valvottava kykenee riippumattomasti todentamaan vakioimattomien joh-
dannaissopimusten hinnanmuodostuksen.  
 
(4) Johdannaisten käytöstä tulee olla hallituksen hyväksymät, kirjallisesti dokumentoidut periaatteet. Nii-
den tulee sisältää kuvaus sekä johdannaisten käytöstä sijoitustoiminnan riskienhallinnan keinona että joh-
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dannaisiin liittyvien riskien hallinnasta. Näiden periaatteiden tulee olla yhdenmukaiset valvottavan tavoit-
teiden, strategian ja riskinottohalukkuuden kanssa.  
 
(5) Johdannaisten käytön periaatteiden tulee sisältää ainakin seuraavat osa-alueet:  
 

• kuvaus siitä, mihin tarkoitukseen johdannaissopimuksia voidaan käyttää ja käytön tavoitteet 
• kuvaus siitä, minkä tyyppisiä johdannaissopimuksia voidaan käyttää  
• hyväksyttävät johdannaisstrategiat  
• hyväksyttävät vastapuolet  
• johdannaisten riskienhallinnan vastuualueet 
• kuvaus käytössä olevista riskien mittaamisjärjestelmistä ja -menetelmistä 
• riskinoton limiitit 
• kuvaus johdannaisiin liittyvien riskien raportoinnista 

 
(6) Johdannaisten käytön periaatteet voivat olla osa valvottavan muuta riskienhallinnan tai sijoitustoimin-
nan ohjeistusta.  
 
(7) Valvottavan hallituksen on huolehdittava siitä, että johdannaisista aiheutuneet riskit yhdessä muiden si-
joitusten aiheuttamien riskien kanssa eivät johda sellaiseen tilanteeseen, jossa kokonaisriski nettomääräi-
sesti ylittää sijoitussuunnitelmassa vahvistetut rajat.  
 
Riskienhallinnan organisointi ja raportointi  
 
(8) Raportointi on järjestettävä niin, että valvottavan johto sen avulla kykenee käytännössä valvomaan ja 
ohjaamaan johdannaistoimintaa.  
 
(9) Riskienhallintatoiminnon tulee säännöllisesti raportoida johdannaisista valvottavan hallitukselle ja 
muille määritellyille tahoille. Raportoinnin tulee tapahtua riittävän usein, jotta nämä tahot pystyvät sen 
avulla arvioimaan valvottavan riskiaseman muutoksia. Raportoinnin tulee osoittaa kuinka johdannaistoi-
menpiteet täyttävät niille asetetut tavoitteet ja noudattavat hyväksyttyjä periaatteita ja menettelytapoja. Ra-
portoinnista tulee olla kirjalliset ohjeet. 
 
Johdannaisten sisäisen seurannan järjestäminen  
 
(10) Sisäisten tarkastus- ja valvontarutiinien on katettava myös johdannaistoiminta. Seurannan on turvatta-
va informaation kulun tehokkuus ja oikeellisuus sekä lakien, valvottavan omien päätösten ja sääntöjen 
noudattaminen. 
 
Kirjanpito- ja muut laskentaohjeet  
 
(11) Ennen johdannaissopimuksien solmimista tulee valvottavalla olla tarpeellinen ohjeistus koskien nii-
den käsittelyä kirjanpidossa, vastuuvelkaa ja vakavaraisuutta laskettaessa ja muussa yhtiön sisäisessä las-
kennassa. 
 

15.7.2 Riskienhallinta riskityypeittäin  
 
(1) Seurannan kohteena olevat eri riskityypit ovat:  
 

• vastapuoliriski  
• markkinariski  
• rahoitusriski  
• markkinoiden likviditeettiriski  
• operatiivinen riski  
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Vastapuoliriski  
 
(2) Johdannaissopimusten vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei pysty vastaamaan johdan-
naissopimuksen perusteella syntyneistä velvoitteistaan. Mikäli auki oleva johdannaissopimus joudutaan 
tästä syystä korvaamaan vastaavalla markkinahintaisella sopimuksella ennen kohde-etuuden toimituspäi-
vää tai nettoarvon tilityspäivää, syntyy luottotappiota korkeintaan sopimuksen (mahdollista) positiivista 
markkina-arvoa edustava määrä.  
 
(3) Vastapuoli katsotaan syntyvän vakioimattomissa johdannaissopimuksissa.  
 
(4) Jotta vakioimattoman johdannaissopimuksen positiivisen markkina-arvon kohde-etuuden luonteen ai-
heuttama 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.  
 
(5) Edellä kuvatulla menetelmällä laskettuja johdannaissopimuksista aiheutuvia vastapuoliriskejä on seu-
rattava vastapuoliriskilimiiteissä. Limiittien käytön valvonnan järjestäminen on kuvattava johdannaisten 
käytön periaatteissa ja limiittien käyttöä on valvottava seurantaraporttien avulla.  
 
(6) Edellä mainittua potentiaalista vastapuoliriskiä ei oteta huomioon tarkasteltaessa riskikeskittymien ra-
joittamista vastuuvelan katteen yhteydessä.  
 
(7) Mikäli vakioimattomalle johdannaissopimukselle on asetettu vakuutta, otetaan tämä huomioon vasta-
puoliriskin seurannassa.  
 
Markkinariski  
 
(8) Johdannaissopimuksen markkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sopimuksen arvo laskee markkina-
hinnan (korko, osake- tai valuuttakurssi tai muu, esim. hyödykkeen hinta) tai sen volatiliteetin muuttuessa.  
 
(9) Markkinariskiä on seurattava markkinariskityypeittäin (korko-, osake-, valuutta-, luottomarkkina- ja 
hyödykeriski). Optioille ominaisia riskejä (gamma- ja vega-riski) on seurattava erikseen.  
 
(10) Markkinariskiä on arvioitava suhteessa riskinkantokykyyn. Johdannaissopimuksista aiheutuvaa mark-
kinariskiä on tarkasteltava osana koko markkinariskin seurantaa ja näiden sopimusten on sisällyttävä mark-
kinariskilimiittien seurantaan. Sopimusten ominaisuudet on otettava huomioon ja kaikkia sopimustyypin 
vaatimia markkinariskin muotoja on pystyttävä seuraamaan johdannaissopimusten käytön vaatimassa laa-
juudessa.  
 
(11) Markkinariskin arviointiin voidaan käyttää matemaattista tai tilastollista menetelmää. Tällaisen mene-
telmän oletuksia ja parametrien asianmukaisuutta on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Menetelmä on 
altistettava kvantitatiivisille ja kvalitatiivisille stressitesteille, joiden tuloksia johdon on seurattava ja joiden 
tulokset on otettava huomioon limiittejä ja strategioita määriteltäessä. Tulosten luotettavuuden varmistami-
seksi on käytettyä mallia säännöllisesti testattava, eli sen antamia tuloksia on verrattava toteutuneisiin tu-
lemiin.  
 
Rahoitusriski  
 
(12) Rahoitusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että valvottava ei pysty rahoittamaan johdannaissopimusten 
käytöstä aiheutuvia kassavirtavaateita.  
 
(13) Johdannaissopimusten vaikutuksia päivittäisiin kassavirtoihin on seurattava ja niiden vaikutus on otet-
tava huomioon maksuvalmiuden suunnittelussa. Rahoitusriskin seurannan on oltava toiminnan laajuuteen 
nähden riittävän yksityiskohtaista.  
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Markkinoiden likviditeettiriski  
 
(14) Markkinoiden likviditeettiriskillä tarkoitetaan sitä, että sopimuksia ei pystytä tai ei helposti voida rea-
lisoida tai kattaa vallitsevaan markkinahintaan, koska markkinoilla ei ole riittävästi syvyyttä tai markkinat 
eivät toimi jonkin häiriön takia.  
 
(15) Markkinoiden likviditeettiriskin hallitsemiseksi on sopimuksia hajautettava johdannaistoiminnan vaa-
timassa laajuudessa. Eri tuotteiden ja markkinoiden likviditeettiä on aktiivisesti seurattava. Riskejä voidaan 
hallita myös tuote- ja markkinakohtaisten limiittien avulla.  
 
Operatiivinen riski  
 
(16) Johdannaissopimusten käytöstä aiheutuva operatiivinen riski on otettava huomioon valvottavan ris-
kienhallintasuunnitelmassa.  
 
(17) Johdannaisista aiheutuvan operatiivisen riskin hallitsemiseksi tulee:  
 

• johdannaisten käyttöä tukevia operatiivisia toimintoja varten tulee olla riittävä ammattitaitoinen 
henkilöstö  

• johdannaisten käyttöä varten on oltava ennalta suunnitellut työvaiheet 
• johdannaissopimukset on dokumentoitava ennalta laadittujen periaatteiden mukaisesti  
• ennen kuin hinnoittelu- ja arvostusmalleja otetaan käyttöön, on varmistettava, että ne tuottavat luo-

tettavia 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 keske-
nään.  

• vakioimattomien johdannaisten osalta käytetään ISDA:n (International Swaps and Derivatives As-
sociation) standardisopimuksia.  

• yhtiöllä tulee olla johdannaisia koskeva riittävä sisäinen ohjeistus. 
 

15.7.3 Suojauspolitiikka, suojaus ja suojauksen tehokkuus 
 
(1) Valvottavan hallituksen tulee hyväksyä kirjallinen suojauspolitiikka (tavoitteet ja strategia). Suojaus-
strategiaa koskevan kuvauksen tulee sisältää kuvaus suojauksen tehokkuuden arviointimenettelyistä.  
 
(2) Suojaavan johdannaissopimuksen käyttötarkoitus on määriteltävä ja dokumentoitava sopimusta tehtä-
essä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on tarkasteltava ei-suojaavana (suojauksen dokumentointi ks. kohta 
6.5.3 alakohta 13).  
 
(3) Suojaavan johdannaissopimuksen ja suojattavan sijoituksen väillä on oltava riittävä yhteys. Suojaava 
johdannaissopimus voi estää suojattavan sijoituksen arvon alenemisen alle sopimuksessa määritellyn rajan 
(esimerkiksi ostettu myyntioptio). Tällaisessa tapauksessa suojaavuuden tehokkuuden toteutumista tarkas-
tellaan niillä suojattavan kohteen hintatasoilla, joilla suojauksen halutaan toimivan. Suojaavan sopimuksen 
arvo voi myös nousta vastaavassa määrin kuin suojattavan kohteen arvo laskee (termiini).  
 
(4) Asetettujen optioiden tyyppisiä johdannaissopimuksia ei pidetä suojaavina. Tästä poiketen asetettuja 
optioita voidaan pitää suojaavina, jos ne ovat osa suojausrakennetta, joka sisältää myös vastakkaisen oste-
tun option. Vastakkaisuus-määritelmä sallii optioiden toteutushinnoissa eron, joka ei vaaranna suojausra-
kenteen toimivuutta.  
 
(5) Johdannaissopimus tai joukko johdannaissopimuksia pidetään kuitenkin suojaavina johdannaissopi-
muksina, jos johdannaisten yhteenlaskettujen ja VYL 9 luvussa määritellyn vastuuvelan arvonmuutosten 
välillä on riittävä yhteys. Vastuuvelan suojaus voi olla osittainen, jolloin suojataan tiettyä vastuuvelkaan 
kuuluvaa ja yksiselitteisesti eriteltävissä olevaa erää. 
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(6) Suojauksen tehokkuutta tulee arvioida jatkuvasti (kuukausikohtainen seuranta ei ole riittävä) koko suo-
jauksen keston ajan. Suojauksen tehokkuutta tulee seurata periodikohtaisesti (raportointipäivä) ja kumula-
tiivisesti (suojauksen alusta tarkasteluhetkeen). Käyttötarkoitus on muutettava suojaavasta ei-suojaavaksi, 
jos suojaus ei ole tehokasta.  
 
(7) 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. 
 
(8) Suojaavuuden tehokkuuden toteutumista tulkitaan siten, että sitä tarkastellaan vain niillä hintatasoilla, 
joilla yhtiö on määritellyt suojauksen olevan tehokasta.  
 
(9) Suojauksen katsotaan jatkuvan, jos sijoitus korvataan toisella samanlaisella sijoituksella ja korvaami-
nen toisella sijoituksella on osa valvottavan kirjallista suojausstrategiaa. Korvaaminen uudella sijoituksella 
tulee dokumentoida uudelleen suojaukseksi. 
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