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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1336

vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä marraskuuta 1992
annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 74 b §:n 2 momentin ja 77 §:n 1 momentin sekä 29
päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 41 a §:n 2 momentin ja 42 §:n
1 momentin nojalla,
sellaisena kuin ne ovat, vakuutuskassalain 74 b §:n 2 momentti laissa 1136/1998 ja 77 §:n
1 momentti laissa 84/1999 sekä eläkesäätiölain 41 a §:n 2 momentti laissa 1135/1998 ja 42 §:n
1 momentti laissa 85/1999:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään vakuutuskas-
san ja eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimisesta
sekä joukkovelkakirjojen ja muiden vastaa-
vien raha- ja pääomamarkkinavälineiden mer-
kitsemisestä taseeseen. Vakuutuskassan ja
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen sovel-

letaan kirjanpitoasetusta (1339/1997), jollei
tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §

Poikkeukset kirjanpitoasetuksen
soveltamisesta

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1—7 §:ää,
10 §:n 3 ja 4 momenttia, 11 §:n 1 ja 2
momenttia sekä 3 momentin toista virkettä, 2
luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 2 §:n 2
momenttia, 3 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6
kohtaa sekä 2 ja 3 momenttia, 4 §:n 1
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momentin 1—4, 7, 9, 10 ja 12 kohtaa sekä
2—6 momenttia, 5 §:n 1 momentin 5 kohtaa
sekä 2—5 momenttia, 6 §:n 1 momentin 2
kohtaa ja 2 momenttia, 8 §:n 5 momenttia,
9—11 §:ää, 3 ja 4 lukua, 5 luvun 1 ja 4 §:ää
sekä 6 lukua ei sovelleta vakuutuskassan ja
eläkesäätiön tilinpäätöksen laatimiseen.

2 luku

Tuloslaskelma ja tasekaavat

3 §

Tuloslaskelma

Eläkekassan tuloslaskelma laaditaan liit-
teen 1, sairauskassan ja muun vakuutuskas-
san, jolla ei ole vakuutusmaksuvastuuta,
tuloslaskelma liitteen 3 sekä muun vakuutus-
kassan tuloslaskelma liitteen 5 mukaisesti.
Eläkesäätiön tuloslaskelma laaditaan liitteen 7
mukaisesti.

4 §

Tase

Eläkekassan tase laaditaan liitteen 2, sai-
rauskassan ja muun vakuutuskassan, jolla ei
ole vakuutusmaksuvastuuta, tase liitteen 4
sekä muun vakuutuskassan tase liitteen 6
mukaisesti. Eläkesäätiön tase laaditaan liit-
teen 8 mukaisesti.

3 luku

Toimintakertomus ja liitetiedot

5 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat
tiedot

Vakuutuskassan toimintakertomuksessa
esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1
momentin 1 ja 2 kohdassa lueteltujen liite-
tietojen lisäksi:

1) vakuutuskassan osakkaiden lukumäärä
samoin kuin niiden osakkaiden lukumäärä,
jotka ovat tilikauden aikana poistuneet va-
kuutuskassasta ja niiden osakkaiden lukumää-
rä, jotka ovat tilikauden aikana liittyneet
vakuutuskassaan;
2) vakuutuskassan toimintapiiriin kuuluvi-

en jäsenten ja muiden vakuutettujen luku-
määrä tilikauden päättyessä eriteltynä laki-
sääteisen ja muun toiminnan mukaan;
3) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden

päättyessä;
4) tieto vakuutuskassan tai sen osan sul-

kemisesta ja sulkemisajankohdasta;
5) selostus merkittävistä liiketoimista va-

kuutuskassan ja osakkaana olevien yritysten
välillä;
6) tieto vakuutuskassalle myönnetystä Va-

kuutusvalvontaviraston luvasta esittää vastuu-
velka määrätyn ajan vakuutuskassalain
(1164/1992) 82 §:n perusteella pienempänä
kuin se uusien perusteiden mukaan laskettuna
olisi sekä tieto uusien perusteiden mukaisesti
lasketusta vastuuvelan määrästä ja Vakuutus-
valvontaviraston hyväksymästä suunnitel-
masta erotuksen vuosittaisesta vähentämises-
tä;
7) tieto vakuutuskassalain 180 §:ssä tarkoi-

tetusta vajauksen määrästä ja Vakuutusval-
vontaviraston hyväksymästä suunnitelmasta
vajauksen kattamisesta;
8) selostus vakuutuskassalain 83 a §:ssä

tarkoitetusta eläkekassan ylikatteen ja ylitteen
palautuksista osakkaille;
9) selostus eläkekassan sisäisistä siirroista

ja ylikatteen palautuksista osakkaille;
10) selostus eläkekassan osastojen kesken

vaihdetusta omaisuudesta.
Eläkesäätiön toimintakertomuksessa esite-

tään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 1 §:n 1
momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) työnantajayritysten nimet, joiden yhtey-

dessä eläkesäätiö toimii;
2) yhteiseläkesäätiöön kuuluvien työnanta-

jayritysten nimet ja niiden työnantajayritysten
lukumäärä, jotka ovat tilikauden aikana pois-
tuneet yhteiseläkesäätiöstä sekä niiden työn-
antajayritysten lukumäärä, jotka ovat tilikau-
den aikana liittyneet yhteiseläkesäätiöön;
3) tieto siitä, onko eläkesäätiö harjoitta-

mansa toiminnan perusteella A, B vai AB
eläkesäätiö;

5468 N:o 1336



4) eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien
työntekijöiden lukumäärä tilikauden päätty-
essä ja AB eläkesäätiössä lisäksi osastoittain;
5) eläkkeensaajien lukumäärä tilikauden
päättyessä;
6) tieto eläkesäätiön tai sen osan sulkemi-
sesta ja sulkemisajankohdasta;
7) selostus merkittävistä liiketoimista elä-
kesäätiön ja työnantajayrityksen välillä;
8) selostus vakuutustoiminnan sulautumi-
sista, jakautumisista ja luovuttamisista;
9) selostus sisäisistä siirroista ja ylikatteen
palautuksista työantajayritykselle;
10) selostus AB eläkesäätiön osastojen
kesken vaihdetusta omaisuudesta;
11) eläkesäätiön hallituksen päätös ylijää-
män tai alijäämän käytöstä.

6 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat
liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 2 §:ssä lueteltujen
liitetietojen lisäksi:
1) tase-eräkohtainen selostus siitä, miten
sijoitukset on arvostettu taseessa;
2) selostus menetelmistä, joilla sijoitusten
käyvät arvot on määritelty, ja asianmukaiset
perustelut arvostusmenetelmien valinnalle;
3) selostus vapaaehtoisista lisäeduista ai-
heutuvan eläkevastuun ja vastuuvelan lasken-
nassa käytetystä laskuperustekorkokannasta;
4) tunnuslukujen laskentakaavat.
Lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat
tiedot:
1) selostus vakuutuskassalain 77 §:n 4
momentissa tarkoitetuista määräaikaisista
poikkeusluvista, tieto poikkeusten hakemisen
syistä ja poikkeusten vaikutuksista toiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä
tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutus-
valvontaviraston antamaan lupaan;
2) vakuutuskassalain 77 §:n 6 momentissa
tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista
sekä tieto, että poikkeukset perustuvat Va-
kuutusvalvontaviraston lupaan;
3) tieto työntekijäin eläkelain mukaista
toimintaa harjoittavan eläkekassan toiminta-
pääomaan luettavista eristä annetun asetuksen

(1324/1997) 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 koh-
dassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto,
että suostumus perustuu Vakuutusvalvonta-
viraston antamaan lupaan.
Lisäksi eläkesäätiö esittää seuraavat tiedot:
1) tieto siitä, soveltaako yhteiseläkesäätiö

työnantajayrityskohtaista vai tasaavaa kirjan-
pitojärjestelmää;
2) selostus eläkesäätiölain (1774/1995)

42 §:n 4 momentissa tarkoitetuista määräai-
kaisista poikkeusluvista, tieto poikkeusten
hakemisen syistä ja poikkeusten vaikutuksista
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan sekä tieto, että poikkeukset perustuvat
Vakuutusvalvontaviraston antamaan lupaan;
3) eläkesäätiölain 42 §:n 6 momentissa

tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä
tieto, että poikkeukset perustuvat Vakuutus-
valvontaviraston lupaan;
4) tieto työntekijäin eläkelain mukaista

toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toiminta-
pääomaan luettavista eristä annetun asetuksen
(1326/1997) 1 §:n 1 momentin 7 ja 8 koh-
dassa tarkoitetuista suostumuksista sekä tieto,
että suostumukset perustuvat Vakuutusval-
vontaviraston antamaan lupaan.

7 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 4
kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) lakisääteisten eläkkeiden kannatusmak-

sut eriteltyinä työnantajan ja työntekijäin
osuuteen;
2) erittely lakisääteisistä maksuista;
3) erittely hoitokuluista;
4) sijoitustoiminnan tuotot eriteltynä siten,

että sekä vakuutuskassan tuotot sijoituksista
osakkaana olevaan yritykseen ja eläkesäätiön
tuotot sijoituksista työnantajayritykseen että
kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuo-
tot eritellään osinko, korko ja muihin tuot-
toihin ja lisäksi esitetään arvonalentumisten
palautukset ja myyntivoitot;
5) sijoitustoiminnan kulut eriteltyinä kiin-

teistösijoitusten kuluihin, muiden sijoitusten
kuluihin sekä korko ja muihin vieraan pää-
oman kuluihin, arvonalentumisiin, poistoihin
ja myyntitappioihin;
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6) erittely 3 §:ssä tarkoitetun tuloslaskel-
makaavan yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu
erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi
vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:
1) vakuutusmaksutulosta vähennetyt luot-
totappiot;
2) vakuutusmaksutulo eriteltynä työnteki-
jäin eläkelain (395/1961) ja yrittäjien eläke-
lain (468/1969) mukaiseen maksutuloon ja
maksetut korvaukset eriteltyinä vastaavasti;
3) eläkekassan maksamat korvaukset eri-
teltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta eläk-
keisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin
korvauksiin sekä muiden eläkkeiden osalta
eriteltyinä eläkkeisiin ja muihin korvauksiin;
lisäksi esitetään erikseen takaisinostot ja
vastuun siirrot.
Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen
lisäksi eläkesäätiö esittää maksetut korvauk-
set eriteltyinä lakisääteisten eläkkeiden osalta
eläkkeisiin, vastuunjakokorvauksiin ja muihin
maksuihin sekä muiden eläkkeiden osalta
eriteltyinä eläkkeisiin ja muihin maksuihin.
Vakuutustoiminnan luovuttamiset esitetään
erikseen.

8 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoase-
tuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja
11 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) sijoitusten jäljellä oleva hankintameno,
kirjanpitoarvo ja käypä arvo tase-erittäin;
2) kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankin-
tamenot, jotka on aktivoitu kirjanpitolain 5
luvun 11 §:n mukaisesti;
3) kiinteistösijoitusten käyvät arvot eritel-
tyinä arviointitilikausittain;
4) vakuutuskassan omassa käytössä tai
eläkesäätiön työnantajayrityksen käytössä
olevien kiinteistösijoitusten jäljellä oleva han-
kintameno, kirjanpitoarvo ja käypä arvo;
5) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 2
momenttia vastaava erittely kiinteistösijoituk-
sista, vakuutuskassan sijoituksista sen osak-

kaana olevaan yritykseen tai eläkesäätiön
sijoituksista työnantajayritykseen, aineetto-
mista hyödykkeistä sekä aineellisiin hyödyk-
keisiin kuuluvasta käyttöomaisuudesta kui-
tenkin niin, että erittelyä tilikauden suunni-
telman mukaisista poistoista ei ilmoiteta, ellei
niitä ole tehty;
6) tieto joukkovelkakirjojen ja vastaavien

raha- ja pääomamarkkinavälineiden jäljellä
olevan hankintamenon sisältämästä korko-
tuotoiksi tai niiden vähennyksiksi jaksotetusta
joukkovelkakirjan tai vastaavan raha- tai
pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja
hankintamenon erotuksesta;
7) taseen erän ’’Muut lainasaamiset’’ erit-

tely vakuuksien mukaan;
8) taseeseen vastaaviin kirjattujen johdan-

naisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
9) vakuutuskassalain 72 b §:n 1 momentin

6 kohdassa tai eläkesäätiölain 39 §:n 2 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettujen rahalainojen
yhteismäärä sekä olennaiset tiedot lainojen
ehdoista ja takaisinmaksusta, jos lainojen
yhteismäärä ylittää 50 000 euroa;
10) taseen pääryhmän ″Muut sijoitukset″

″Muut sijoitukset″ -erän erittely, jos erä on
suuruudeltaan olennainen;
11) taseen pääryhmän ’’sijoitukset’’ ryh-

män ″Muu omaisuus″ ″Muu omaisuus″ -erän
erittely, jos erä on suuruudeltaan olennainen;
12) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan

vastaavien yhdistellyistä eristä.
Edellä 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettu

erittely voidaan jättää tekemättä, jos yhdis-
telemisellä on ollut ainoastaan vähäinen mer-
kitys oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen

lisäksi vakuutuskassa esittää vakuutuskassan
osakkaana olevan yrityksen velkakirjasaamis-
ten ja muiden saamisten erittelyn vakuusla-
jeittain.
Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen

lisäksi eläkesäätiö esittää taseen ’’velkakir-
jasaamiset työnantajayritykseltä’’ -erän erit-
tely vakuuslajeittain.

9 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään:
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1) taseeseen vastattaviin kirjattujen johdan-
naisten kirjanpitoarvojen erittely tase-erittäin;
2) erittely 4 §:ssä tarkoitetun tasekaavan
vastattavien yhdistellyistä eristä.
Lisäksi vakuutuskassa esittää kirjanpito-
asetuksen 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1—4 ja
6 kohdassa lueteltujen liitetietojen lisäksi:
1) Erotuksen määrän, jos vakuutuskassa on
saanut vakuutuskassalain 82 §:n perusteella
luvan esittää vastuuvelka pienempänä kuin
mitä se uusien perusteiden mukaan laskettuna
olisi;
2) tieto jälleenvakuuttajien osuudesta elä-
kekassan vakuutusmaksuvastuusta ja korva-
usvastuusta;
3) eläkekassan korvausvastuun erittely al-
kaneisiin eläkkeisiin ja tasoitusmäärään.

10 §

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjan-
pitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä säädetyt va-
kuudet ja vastuusitoumukset. Mitä kirjanpi-
toasetuksen 2 luvun 7 §:n 1 momentissa
säädetään vieraan pääoman eristä, koskee
vakuutuskassan vastuuvelkaa ja eläkesäätiön
eläkevastuuta, muita velkoja ja siirtovelkoja.
Vakuutuskassan myöntämiin vakuutuksiin
perustuvaa vastuuta tai eläkesäätiön myöntä-
miin eläkkeisiin perustuvaa vastuuta ei käsi-
tellä vastuusitoumuksena.
Vastuusitoumuksista ja vastuista on lisäksi
esitettävä tiedot johdannaissopimuksista joh-
tuvasta vastuusta ja johdannaissopimusten
pääasiallisesta käyttötarkoituksesta. Johdan-
naissopimukset on lisäksi eriteltävä sopimus-
lajeittain suojaaviin ja ei-suojaaviin sopimuk-
siin.

11 §

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten
jäsenistä

Mitä kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 2
momentissa säädetään toimitusjohtajasta,
koskee eläkesäätiölain 18 §:n mukaista elä-
kesäätiön asiamiestä.

12 §

Omistukset yrityksissä

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään:
1) vakuutuskassan osakkaana olevasta yri-

tyksestä tai eläkesäätiön työnantajayrityksestä
nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä viimeksi
laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pää-
oma ja tilikauden voitto tai tappio;
2) muusta yrityksestä nimi, kotivaltio,

omistusosuus, osakkeiden tai osuuksien kir-
janpitoarvo ja käypä arvo, jos osakkeiden tai
osuuksien kirjanpitoarvo on eläkekassalla tai
eläkesäätiöllä yli 500 000 euroa ja muulla
vakuutuskassalla yli 100 000 euroa tai osak-
keiden tai osuuksien käypä arvo on yli kaksi
prosenttia pääryhmän ’’Muut sijoitukset’’
’’Osakkeet ja osuudet’’ -erän käyvästä arvos-
ta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun omis-

tusosuuteen luetaan myös sellaisen henkilön
omistukset, joka toimii vakuutuskassan tai
eläkesäätiön lukuun omissa nimissään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voi-

daan jättää esittämättä, jos:
1) vakuutuskassalle, eläkesäätiölle tai

omistuksen kohteena olevalle yritykselle ai-
heutuisi merkittävää haittaa tiedon esittämi-
sestä ja poikkeamisen perusteet ilmoitetaan;
tai
2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja

riittävän kuvan antamiseksi.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu

tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta
tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos
vakuutuskassalla tai eläkesäätiöllä on vähem-
män kuin puolet yrityksen osakkeista tai
osuuksista eikä yritys ole velvollinen ilmoit-
tamaan tasettaan rekisteröitäväksi.

13 §

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan
eläkekassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen
liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut
erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä
samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavarai-
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suusraja, tavoitevyöhykkeen alaraja ja tavoi-
tevyöhykkeen yläraja.
Vakuutuskassan ja eläkesäätiön seuraavat
taloudellista kehitystä koskevat tunnusluvut
ilmoitetaan niiden harjoittaman lakisääteisen
eläkevakuutustoiminnan osalta toimintakerto-
muksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa tili-
kaudelta ja neljältä lähinnä edelliseltä tilikau-
delta tai, jos vakuutuskassa tai eläkesäätiö ei
ole toiminut viittä täyttä tilikautta, sen toi-
minta-ajalta:
1) liikevaihto;
2) vakuutuskassan vakuutusmaksutulo tai
eläkesäätiön maksutulo;
3) maksetut eläkkeet;
4) sijoitustoiminnan tuotto sitoutuneelle
pääomalle käyvin arvoin sijoituslajeittain eri-
teltynä;
5) sijoitustoiminnan tuloksen vaikutus kan-
natusmaksuihin;
6) kokonaishoitokulut;
7) kokonaistulos;
8) sijoitusten käypä arvo sijoituslajeittain;
9) toimintapääoma, toimintapääoma suh-
teessa vakuutuskassan vastuuvelkaan tai elä-
kesäätiön eläkevastuuseen ja toimintapääoma
suhteessa vakavaraisuusrajaan tiedot tulee
antaa sekä taulukon että kuvan muodossa;
10) taseen eläkevastuu tai vastuuvelka;
11) taseen eläkevastuu tai vastuuvelka ja
varojen arvostuserot yhteensä;
12) TEL -palkkasumma;
13) TEL -vakuutuksenottajien lukumäärä;
14) TEL -vakuutettujen lukumäärä;
15) YEL -työtulosumma;
16) eläkkeensaajien lukumäärä.
Lisäksi vakuutuskassan ja eläkesäätiön on
esitettävä tulosanalyysi, josta käy ilmi tulok-
sen muodostuminen ja sen käyttö vastaavalta
ajalta kuin 2 momentissa tarkoitetut tunnus-
luvut ilmoitetaan.

4 luku

Tase erittelyt ja liitetietojen erittelyt

14 §

Tase erittelyt

Tase erittelyissä luetteloidaan yksityiskoh-

taisesti ryhmittäin vakuutuskassan tai elä-
kesäätiön taseeseen tilikauden päättyessä
merkityt ’’Vastaavaa’’ -puolen erät samoin
kuin vakuutuskassan vastuuvelka ja eläkesää-
tiön eläkevastuu, pakolliset varaukset, velat
sekä siirtovelat. Aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden tase-erittelyt saadaan vaihto-
ehtoisesti laatia siten, että ne sisältävät aino-
astaan lisäykset ja vähennykset tilikauden
aikana.

15 §

Varmentaminen

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

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 §

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet

Joukkovelkakirjalainat ja muut vastaavat
raha- ja pääomamarkkinavälineet voidaan
merkitä taseeseen:
1) vakuutuskassassa vakuutuskassalain 74

b §:n 1 momentin ja eläkesäätiössä eläkesää-
tiölain 41 a §:n 1 momentin mukaiseen
alimpaan arvoon; hankintamenona käytetään
niin sanottua jaksotettua hankintamenoa, joka
saadaan jaksottamalla joukkovelkakirjalainan
ja muun vastaavan raha ja pääomamarkkina-
välineen nimellisarvon ja hankintamenon ero-
tus korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi
joukkovelkakirjalainan taikka raha tai pää-
omamarkkinavälineen juoksuaikana; vastaerä
merkitään joukkovelkakirjalainan taikka raha
tai pääomamarkkinavälineen hankintamenon
lisäykseksi tai vähennykseksi; tai
2) Edellä 1 kohdassa määriteltyyn niin

sanottuun jaksotettuun hankintamenoon, jota
alennetaan vain muilla kuin yleisen korkota-
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son vaihtelusta johtuvilla arvonalentumisilla;
jos tehty arvonalentuminen osoittautuu vii-
meistään tilikauden päättyessä aiheettomaksi,
se kirjataan kulukirjauksen oikaisuksi.
Arvostustavan valinta tehdään tase eräkoh-
taisesti ja valittua arvostustapaa noudatetaan
jatkuvasti.

17 §

Lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläke-
kassan varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen erilläänpito lakisääteisen toiminnan

ja muun toiminnan kesken

Vakuutuskassan kirjanpidossa noudatetta-
vasta lakisääteisen ja muun toiminnan erillään
pitämisestä säädetään vakuutuskassalain 8 a
§:n 1 momentissa.
Ennen tammikuun 1 päivää perustetun
eläkekassan omaisuus kuuluu siihen toimin-
taan, johon se 1 päivänä tammikuuta 1999
tapahtuneessa jaossa kohdistettiin.
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat
siihen toimintaan, jossa ne ovat syntyneet. Jos
omaisuuden hankintaan on käytetty molem-
pien toimintojen varoja, kirjataan asianomai-
sen sijoitustoiminnan tuotot ja kulut toimin-
tojen kesken omaisuuden hankintaan käytet-
tyjen varojen suhteessa. Sellaiset tuotot ja
kulut, joita ei pystytä aiheuttamisperiaatteen
mukaisesti kohdistamaan toimintojen kesken,
jaetaan eläkekassan hallituksen etukäteen
vahvistamien jakosäännösten, joissa nouda-
tetaan jatkuvuusperiaatetta, perusteella

18 §

AB eläkesäätiön osastokohtainen
kirjanpito

AB eläkesäätiön kirjanpito laaditaan osas-
toittain siten, että kirjanpidosta selviää kum-
mankin osaston osalta erikseen tuloslaskel-
maan ja taseeseen kuuluvat erät.
Ennen tammikuun 1 päivää perustetun AB
eläkesäätiön omaisuus kuuluu siihen osas-
toon, johon se 1 päivänä tammikuuta 1990
tehdyssä jaossa kohdistettiin.

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kuuluvat
siihen osastoon, jonka omaisuudesta ne ovat
aiheutuneet. Jos omaisuuden hankintaan on
käytetty molempien osastojen varoja, kirja-
taan asianomaisen sijoitustoiminnan tuotot ja
kulut osastojen kesken omaisuuden hankin-
taan käytettyjen varojen suhteessa. Sellaiset
tuotot ja kulut, joita ei pystytä aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti suoraan kohdistamaan
osastoittain, jaetaan osastojen kesken elä-
kesäätiön hallituksen etukäteen vahvistamien
jakosäännösten, joissa noudatetaan jatkuvuus-
periaatetta, perusteella.

6 luku

Voimaantulo

19 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

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

tilinpäätöksestä 6 päivänä maaliskuuta 2001
annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus
(203/2001) ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 28
päivänä joulukuuta 2000 annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (1268/2000).
Tätä asetusta sovelletaan vakuutuskassan ja

eläkesäätiön kirjanpitoon siltä tilikaudelta,
joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen
jälkeen.
Tämän asetuksen 13 §:ssä tarkoitettuja tie-

toja ei tarvitse esittää ennen 1 päivänä
tammikuuta 2002 alkaneilta tilikausilta. Mai-
nitussa pykälässä tarkoitettujen tietojen il-
moittaminen lähinnä neljältä edelliseltä tili-
kaudelta on tehtävä ensimmäisen kerran 1
päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen
alkavalta tilikaudelta tehtävän tilinpäätöksen
yhteydessä. Tilikaudelta 2003 laadittavassa
tilinpäätöksessä on ilmoitettava myös
13 §:ssä tarkoitetut tiedot tilikaudelta 2002
sekä tilikaudelta 2004 laadittavassa tilinpää-
töksessä vastaavat tiedot tilikausilta 2002 ja
2003 ja tilikaudelta 2005 laadittavassa tilin-
päätöksessä vastaavat tiedot tilikausilta
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2002—2004. Tunnuslukua, joka koskee si-
joitustoiminnan tuottoa sitoutuneelle pääo-
malle käyvin arvoin eriteltynä, ei tarvitse

esittää ennen 1 päivänä tammikuuta 2003
alkavilta tilikausilta.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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Verohallituksen päätös

N:o 1337

niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo
lasketaan vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 23 §:n
4 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Perusteet

Maapohjan verotusarvoa laskettaessa pe-
rusteena käytetään niitä kuntakohtaisia tont-
tihintakarttoja ja arviointiohjeita, jotka otet-
tiin käyttöön vuodelta 1994 toimitettavassa
varallisuusverotuksessa sellaisina kuin ne
ovat tarkistettuna vuonna 2002.
Jos maapohjalle ei ole annettu arviointioh-
jetta tai tonttihintakartassa arvoa tai jos niissä
perusteissa, jotka maapohjan käypää arvoa
määrättäessä on otettava huomioon, on ta-
pahtunut oleellinen muutos, verotusarvo las-
ketaan noudattaen soveltuvin osin vastaavan-
laista aluetta koskevaa kuntakohtaista arvi-
ointiohjetta ja tonttihintakarttaa.

2 §

Verotusarvojen taso

Verotusarvoksi katsotaan 73,5 prosenttia
arviointiohjeiden ja tonttihintakarttojen osoit-
tamasta käyvästä hintatasosta (tavoitearvo).
Jos arviointiohjeen tai tonttihintakartan arvoja
on oikaistu edellisen vuoden verotuksessa,

verotusarvoksi katsotaan oikaistun arvon pe-
rusteella laskettu tavoitearvo.

3 §

Tavoitearvosta poikkeaminen

Jos edellisen vuoden verotusarvo on alle
tavoitearvon, maapohjan verotusarvo laske-
taan korottamalla edellisen vuoden verotus-
arvoa seuraavalla tavalla:

Edellisen vuoden
verotusarvo

Korotus

alle 80 % tavoite-
arvosta

20 %, kuitenkin vähin-
tään 80 prosenttiin ta-
voitearvosta (vähim-
mäistaso)

vähintään 80 %
tavoitearvosta

10 %

Kaavoituksen tuomaa arvonnousua lukuun
ottamatta maapohjan verotusarvo ei kuiten-
kaan saa nousta yli kaksinkertaiseksi edellä
mainittua vähimmäistasoa laskettaessa.
Maapohjan verotusarvoksi vahvistetaan

enintään tavoitearvo.
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4 §

Käyvän arvon soveltaminen

Jos maapohjan käypä arvo on tämän
päätöksen mukaan laskettua arvoa alempi tai
kyseessä on muu kuin rakennusmaa, maa-
pohjan arvoksi katsotaan käypä arvo.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä
joulukuuta 2002. Sitä sovelletaan vuodelta
2002 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Eila Närhi
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