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Valtioneuvoston asetus

N:o 1045

saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa
koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,
muutetaan saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokun-

taa koskevia säännöksiä, joulukuun 18 päivänä 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen
(1212/2003) 2 §, sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 1211/2004, seuraavasti:

2 §
Seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin

ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä suluissa erik-
seen mainittuihin saariin ja muihin alueisiin,
joihin on kiinteä tieyhteys, sovelletaan saaris-
tokuntaa koskevia säännöksiä:

Uusimaa

Helsinki, Inkoo (myös Storramsjö-Hirdal,
Barö, Räfsö, Degerö ja Stävö) ja Tammisaari
(myös Bromarv, Trollshovda, Lindö, Svedja-
Öby ja Odensö-Norrby-Båsa).

Itä-Uusimaa

Pernaja (myös Sarvsalö, Kabböle-Isnäs,
Tjuvö ja Strömsland), Porvoo (myös Emä-

salo, Vässölandet ja Tirmo-Fagersta), Ruot-
sinpyhtää (myös Vahterpää, Gäddbergsö) ja
Sipoo (myös Kitö ja Löparö).

Varsinais-Suomi

Askainen (myös Lempisaari ja Livonsaari),
Halikko (myös Angelniemi ja Angelansaari),
Kemiö (myös Kemiön saari), Merimasku
(myös Otavan saari), Parainen (myös Stor-
mälö, Lillmälö-Lenholm, Stortervolandet,
Lilltervo ja Lemlax), Piikkiö (myös Harva-
luoto), Särkisalo (myös Isoluoto ja Kaukas-
salo), Taivassalo (myös Leikluoto, Kuuste,
Mussalo-Lehtinen, Kaitainen ja Naurisluoto-
Kuusisto), Västanfjärd (myös Kemiön saari)
ja Uusikaupunki (myös Pyhämaa-Lepäinen ja
Kittamaa).
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Päijät-Häme

Asikkala (myös Vedentausta, Salonsaari,
Rutalahti ja Vähä-Pulkkila).

Kymenlaakso

Kotka (myös Tiutinen) ja Pyhtää (myös
Munapirtin saari).

Etelä-Karjala

Parikkala (myös Korpijärvi-Värtsi, Sarvi-
salo, Koukkuniemi, Loikansaari, Tarvassaari,
Lahdenkylä ja Harmaitsaari), Ruokolahti
(myös Äitsaari, Härskiänsaari, Utula-Kietä-
välä ja Kekäleenniemi) ja Taipalsaari (myös
Kirkkosaari, Rehula-Vehkataipale-Kattelus-
saari-Nieminen ja Merenlahti).

Etelä-Savo

Hirvensalmi (myös Puulasalo-Vahvaselkä-
Kilkinkylä-Väisälänsaari), Mikkeli (myös
Hirvensalo, Keljunniemi, Piekälänsaari, Pih-
lajasalo, Piskola, Pitkälahti, Saukonsalo ja
Ylivesi) ja Savonlinna (myös Pellossalo-Pit-
kälä, Loikansaari, Liistonsaari, Mikkolan-
niemi, Kommerniemi, Kiviapaja, Oravi-Ah-
vensalmi ja Sorsasalo).

Pohjois-Savo

Kuopio (myös Soisalon saari, Talvisalo ja
Varvisaari) ja Tervo (myös Linnonsaari, Kä-
pysaari, Lieteniemi ja Hyvölä-Vekaroniemi).

Pohjois-Karjala

Juuka (myös Larinsaari-Koveronsaari, Ri-
toniemi ja Ruottilansaari), Kesälahti (myös
Sarvisalo, Pellavasniemi-Kiurusaari, Pöllän-
niemi-Lentteenniemi ja Mustolanperä-Var-
monniemi), Lieksa (myös Koli), Liperi (Tut-
junniemi-Roukalahti, Niinikkosaari ja Siika-
saari) ja Rääkkylä (myös Oravinsalo, Var-
pasalo ja Nieminen).

Pohjanmaa

Luoto (myös Eugmo), Mustasaari (myös
Köklot, Raippaluoto ja Värlax), Närpiö
(myös Storön), Oravainen (myös Oxkangar)
ja Vöyri-Maksamaa (myös Österö-Kvimo).

Keski-Suomi

Joutsa (myös Kälä-Ollinsalmi), Kivijärvi
(myös Lokakylä ja Talviaislahti), Korpilahti
(myös Oittila ja Putkilahti), Kuhmoinen
(myös Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehi) ja
Luhanka (myös Judinsalo-Klemettilä).

Kainuu

Vaala (myös Manamansalo).

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä jou-
lukuuta 2007.

Asetusta sovelletaan Vöyri-Maksamaan
kuntaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1046

vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002

annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) liitteet 1, 2, 7 ja 8 sellaisina kuin
ne ovat, liitteet 1, 2 ja 7 asetuksessa 839/2006 ja liite 8 asetuksessa 1413/2004, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
marraskuuta 2007.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
tilikaudelta 2007 laadittavassa tilinpäätök-
sessä.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström
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Liite 1 
TULOSLASKELMA 
 
Vakuutustekninen laskelma  
 

Vakuutusmaksutulo  
Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut  _____  
Muiden eläkkeiden kannatusmaksut  _____  
Muiden eläkkeiden jäsenmaksut   _____ _____  _____ 

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Sijoitusten arvonkorotus / 
realisoitumattomat arvonnousut3)      _____ 
Korvauskulut 

Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset  _____ 
Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos _____  
Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset   _____ 
Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos  _____ 
Vastuun siirrot      _____  _____ 

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
Lakisääteiset eläkkeet     _____ 
Muut eläkkeet      _____   _____ 

Jälleen ja luottovakuuttajat 
Jälleenvakuutusmaksut     _____ 
Maksuluottovakuutusmaksut    _____  
Korvaukset      _____ 
Osuus korvausvastuun muutoksesta   _____ 
Osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta  _____  _____ 

Vastuuvajauksen muutos 
 Lakisääteiset eläkkeet     _____ 

Muut eläkkeet      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu/ 
realisoitumattomat arvonlaskut3)       _____ 
Vakuutustekninen tulos        _____ 
 
Muu kuin vakuutustekninen laskelma 

 
Muut tuotot _____          

Muut kulut         _____ 
Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta     _____ 
Tilinpäätössiirrot      

Vapaaehtoisten varausten muutos     _____  
Tuloverot 

Tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien verot      _____  
Laskennalliset verot   _____  _____ 1)    

Muut välittömät verot        _____ 
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Sisäinen siirto 
Lakisääteiset eläkkeet     _____ 
Muut eläkkeet      _____  _____ 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)2)       _____
 
_______ 
1) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan tilinpäätöksessä laskennallinen vero saadaan erityistä 
varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan.  
2) Pakollinen aina. Ylijäämä(Alijäämä) varsinaisesta toiminnasta voi jättää pois, jos merkin-
töjä ei tule laskelman eriin Muut tuotot ja Muut kulut.  
3) Jos sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
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Liite 2 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 1)       _____ 
Sijoitukset 
    Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Lainasaamiset omilta 
kiinteistöyrityksiltä   _____  _____ 

    Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen  
Osakkaana olevan työnantajayrityksen  
osakkeet ja osuudet   _____ 
Osakkaana olevan yrityksen 
liikkeelle laskemat  
rahoitusmarkkinavälineet   _____ 
Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta 
työnantajayritykseltä   _____ 
Saamiset osakkaana olevalta 
työnantajayritykseltä   _____ 
Muut sijoitukset osakkaana olevaan 
työnantajayritykseen 1)   _____  _____ 

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

Vastuuvajaus 
 Lakisääteiset eläkkeet   _____ 

Muut eläkkeet    _____  _____ 
Saamiset 

Jälleen- ja luottovakuuttajilta    _____ 
Muut saamiset 1)     _____ 
Laskennalliset verosaamiset 2)    _____ 

Muu omaisuus 
Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto 3)  _____ 

 Muut aineelliset hyödykkeet 3) _____ 
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset  

hankinnat 3)   _____  _____ 
 Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
 Muu omaisuus      _____  _____ 
Siirtosaamiset         _____ 
Vastaavaa yhteensä        _____ 
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VASTATTAVAA  
Oma pääoma 
     Pohjarahasto      _____ 
     Takuupääoma      _____ 
     Vararahasto      _____ 
 Muut rahastot      _____ 

Käyvän arvon rahasto     _____   
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  _____ 

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    _____     _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Vapaaehtoiset varaukset       _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka       

Lakisääteiset eläkkeet  
Vakuutusmaksuvastuu  _____ 
Korvausvastuu   _____ 
Lisävakuutusvastuu  _____  _____ 

Muut eläkkeet  
Vakuutusmaksuvastuu  _____ 
Korvausvastuu   _____ 
Indeksikorotusvastuu  _____  _____  _____  

Pakolliset varaukset        _____ 
Velat 

Lainat osakkaana olevalta työnantajayritykseltä  _____ 
Muut velat 1)      _____  
Laskennalliset verovelat 2)    _____  _____ 

Siirtovelat         _____ 
Vastattavaa yhteensä        _____ 
 
 
 
 
_______ 
1) Suuruudeltaan merkittävät erät on eriteltävä omalla nimikkeellään 
2) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n perusteella laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan eri-
tyistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään taseeseen. Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 
6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä 
tarkoitetut laskennalliset verovelat ja saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty 
taseeseen. 
3) Erää ei tarvitse eritellä taseessa, jos ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän ku-
van antamisen kannalta. 
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Liite 7 
TULOSLASKELMA 
 
Vakuutustekninen laskelma  
Maksutulo  

Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut  _____ 
Muiden eläkkeiden kannatusmaksut   _____  _____ 

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Sijoitusten arvonkorotus / 
realisoitumattomat arvonnousut3)      _____ 
Korvauskulut 

Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset  _____ 
Lakisääteisten eläkkeiden eläkevastuun muutos  _____  
Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset   _____ 
Muiden eläkkeiden eläkevastuun muutos   _____ 
Vakuutustoiminnan luovuttamiset/vastaanottamiset _____  _____ 

Jälleen- ja luottovakuuttajat 
Jälleenvakuutusmaksut     _____ 
Korvaukset      _____ 
Eläkevastuun muutos     _____  _____ 

Vastuuvajauksen muutos 
 Lakisääteiset eläkkeet     _____ 
 Muut eläkkeet      _____  _____ 
Hoitokulut         _____ 
Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu/ 
realisoitumattomat arvonlaskut3)       _____ 
Vakuutustekninen tulos        _____ 
 
Muu kuin vakuutustekninen laskelma 

 
Muut tuotot         _____ 
Muut kulut         _____ 
Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta     _____ 
Tilinpäätössiirrot      

Vapaaehtoisten varausten muutos     _____ 
Tuloverot 

Tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien verot      _____ 
Laskennalliset verot 1)     _____  _____ 

Muut välittömät verot        _____ 
Sisäinen siirto 

Lakisääteiset eläkkeet     _____ 
Muut eläkkeet      _____  _____ 

Palautus työnantajalle        _____ 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)2)       _____
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_______ 
1) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n mukaan tilinpäätöksessä laskennallinen vero saadaan erityistä 
varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään tuloslaskelmaan.  
2) Pakollinen aina. Voitto(Tappio) varsinaisesta toiminnasta voi jättää pois, jos merkintöjä ei 
tule laskelman eriin Muut tuotot ja Muut kulut.  
3) Jos sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
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TASE Liite 8 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 1)       _____ 
Sijoitukset 
    Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Lainasaamiset omilta 
kiinteistöyrityksiltä   _____  _____ 

    Sijoitukset työnantajayritykseen  
Työnantajayrityksen  
osakkeet ja osuudet   _____ 
Työnantajayrityksen 
liikkeelle laskemat  
rahoitusmarkkinavälineet   _____ 
Velkakirjasaamiset  
työnantajayritykseltä   _____ 
Saamiset työnantajayritykseltä  _____ 
Muut sijoitukset  
työnantajayritykseen 1)   _____  _____ 

   Muut sijoitukset 
Osakkeet ja osuudet   _____ 

   Rahoitusmarkkinavälineet  _____ 
Kiinnelainasaamiset   _____ 
Muut lainasaamiset   _____ 
Talletukset    _____ 
Muut sijoitukset    _____  _____  _____ 

Vastuuvajaus 
 Lakisääteiset eläkkeet     _____ 
 Muut eläkkeet      _____  _____ 
Saamiset 

Jälleen- ja luottovakuuttajilta    _____ 
Saamiset eläkelaitoksilta    _____  
Muut saamiset 1)     _____ 
Laskennalliset verosaamiset 2)    _____  _____ 

Muu omaisuus 
Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto 3)  _____ 

 Muut aineelliset hyödykkeet 3) _____ 
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset  

hankinnat 3)   _____  _____ 
 Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
 Muu omaisuus      _____  _____ 
Siirtosaamiset         _____ 
Vastaavaa yhteensä        _____ 
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VASTATTAVAA 
Oma pääoma 
 Käyvän arvon rahasto     _____ 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  _____ 
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    _____  _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Vapaaehtoiset varaukset       _____ 
Eläkevastuu       

Lakisääteiset alkaneet eläkkeet  _____ 
Lakisääteiset vastaiset eläkkeet  _____ 
Lakisääteisten eläkkeiden  
lisävakuutusvastuu   _____  _____ 
Muut alkaneet eläkkeet   _____ 
Muut vastaiset eläkkeet   _____ 
Muiden eläkkeiden  
indeksikorotusvastuu   _____  _____  _____ 

Pakolliset varaukset        _____ 
Velat 

Lainat työnantajayritykseltä    _____ 
 Lainat eläkelaitoksilta     _____ 

Muut velat 1)      _____ 
Laskennalliset verovelat 2)    _____  _____ 

Siirtovelat         _____ 
Vastattavaa yhteensä        _____ 
 
______________ 
1) Suuruudeltaan merkittävät erät on eriteltävä omalla nimikkeellään 
2) Kirjanpitolain 5 luvun 18 §:n perusteella laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan eri-
tyistä varovaisuutta noudattaen merkitä omana eränään taseeseen. Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 
6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan liitetietona on esitettävä kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä 
tarkoitetut laskennalliset verovelat ja saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty 
taseeseen. 
3) Erää ei tarvitse eritellä taseessa, jos se ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän 
kuvan antamisen kannalta. 
 



Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1047

vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 30 päivänä joulu-

kuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1340/2002) liitteet 1 ja 2,
sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1415/2004, seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
marraskuuta 2007.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
tilikaudelta 2007 laadittavassa tilinpäätök-
sessä.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja Tom Strandström

4322
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Liite 1 

TULOSLASKELMA 
 
I Vakuutustekninen laskelma – Vahinkovakuutus1)

 
Vakuutusmaksutuotot 

Vakuutusmaksutulo   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos  _____  
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta _____ 2)      

Muut vakuutustekniset tuotot _____ 3)        

Korvauskulut 
Maksetut korvaukset   _____  
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Yhteistakuuerän muutos        _____ 
Liikekulut4)         _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3)       _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos ennen 
tasoitusmäärän muutosta        5) _____ 
Tasoitusmäärän muutos        _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos        5) _____ 
 
II Vakuutustekninen laskelma – Henkivakuutus1) 

 

Vakuutusmaksutulo  
Vakuutusmaksutulo     _____  
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta       _____ 6)

Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut      _____ 17), 18)

Muut vakuutustekniset tuotot        _____ 3)

Korvauskulut 
Maksetut korvaukset   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Korvausvastuun muutos   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____  _____ 

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
Vakuutusmaksuvastuun muutos    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____   _____ 

Liikekulut          _____ 4)

Sijoitustoiminnan kulut        _____ 



 N:o 1047 
  
 

 

4324

Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut      _____ 17), 19)

Muut vakuutustekniset kulut        _____ 3)

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto      _____ 2)

Vakuutustekninen tulos/kate        _____ 5)

 
III Vakuutustekninen laskelma –  
Lakisääteinen eläkevakuutus1) 

 
Vakuutusmaksutulo         _____ 3)

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta       _____ 6)

Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut      _____ 17), 18)

Muut vakuutustekniset tuotot        _____ 3)

Korvauskulut  
Maksetut korvaukset _____ 3)     

Korvausvastuun muutos     _____  _____ 3)

Vakuutusmaksuvastuun muutos       _____ 3)

Liikekulut          _____ 4)

Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut     _____ 17), 19) 

Muut vakuutustekniset kulut        _____ 3)

Vakuutustekninen tulos/kate  _____ 5)      

 
IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1) 

 
Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen  
tulos/kate _____ 5), 7)         

Henkivakuutuksen vakuutustekninen 
tulos/kate          _____ 5), 7)

Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen 
tulos/kate          _____ 5), 7)

Sijoitustoiminnan tuotot      _____ 6), 8)

Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut   _____  _____ 6), 8), 17), 18)

Sijoitustoiminnan kulut      _____ 6), 8)

Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut   _____  _____ 6), 8), 17), 19)

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto      _____ 6)

Muut tuotot 
Konsernireservin vähennys _____ 6), 9), 10), 11)   

Muut       _____  _____ 
Muut kulut 

Konserniliikearvon poisto _____6), 9), 10), 11)    

Liikearvon poisto      _____ 10), 11)

Muut       _____  _____ 
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)     _____ 6), 12)

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta13)

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  _____ 
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Laskennalliset verot      _____  _____ 6), 14)

Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta/ 
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä      _____ 15)

Satunnaiset erät 
Satunnaiset tuotot     _____ 
Satunnaiset kulut     _____ 
Osuus osakkuusyritysten 
voitosta (tappiosta)     _____  _____ 6), 12) 

Tuloverot satunnaisista eristä        _____ 13) 

Voitto (Tappio) satunnaisten erien jälkeen 
/Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja          _____ 15)

Tilinpäätössiirrot      
Poistoeron muutos     _____ 
Vapaaehtoisten varausten muutos   _____  _____ 

Tuloverot 
Tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien verot      _____  
Laskennalliset verot   _____  _____ 6), 14)   

Muut välittömät verot        _____ 
Vähemmistöosuudet         _____ 6)

Tilikauden voitto (tappio)16)        _____
 
Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoitta-
van sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV, henkivakuutusyhtiön ja henkivakuu-
tusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan osat II ja IV ja lakisääteistä eläkevakuutusta 
harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelman osat III ja IV. 
 
Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa harjoittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkova-
kuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään. 
 
Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I–IV. Henkivakuu-
tusyhtiön tai sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai sivuliike har-
joittaa henkivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkova-
kuutusluokkaan 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. 
Tällöin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henki-
vakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II. 
 
 
 
_______ 
1) Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuu-
tus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos vakuutusteknisiä 
laskelmia on vain yksi. 
2) Osuus merkitään vain jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava sivuliike har-
joittaa merkittävässä määrin myös vahinkovakuutusta. 
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3) Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennet-
tynä. 
4) Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty 
nettomäärä. 
5) Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuu-
tusteknisessä laskelmassa. 
6) Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7) Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
8) Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
9) Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
10) Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
11) Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan anta-
misen kannalta. 
12) Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoi-
hin/kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. 
13) Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
14) Laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä tilinpäätöksessä 
omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
15) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimi-
kettä. 
16) Erä on aina pakollinen. Erät Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta/Voitto (Tappio) en-
nen satunnaisia eriä ja Voitto (Tappio) satunnaisten erien jälkeen/ Voitto (Tappio) ennen ti-
linpäätössiirtoja voi jättää pois, jos näiden erien ja Tilikauden voitto (tappio) erän välisiin 
eriin ei tule merkintöjä. 
17) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
18) Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotus. Arvonkorotus voidaan esittää myös erilli-
senä eränä (kirjanpitoasetuksen 1 luvun 9 §).  
19) Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 
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Liite 2 
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet     
    Kehittämismenot      _____ 
    Aineettomat oikeudet1)     _____ 
    Liikearvo       _____ 
    Konserniliikearvo2), 3)      _____ 
    Muut pitkävaikutteiset menot     _____ 
    Ennakkomaksut1)      _____  _____ 
Sijoitukset 
    Kiinteistösijoitukset 

Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet  _____ 
Lainasaamiset saman konsernin 
yrityksiltä    _____ 
Lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

    Sijoitukset saman konsernin yrityksissä  
    ja omistusyhteysyrityksissä 

Osakkeet ja osuudet saman konsernin 
yrityksissä    _____ 
Samaan konserniin kuuluvien yritysten 
liikkeelle laskemat rahoitusmarkkinavälineet  
ja lainasaamiset saman konsernin  
yrityksiltä    _____ 
Osakkeet ja osuudet osakkuus- 
yrityksissä 1), 2)    _____ 
Osakkeet ja osuudet omistus- 
yhteysyrityksissä4)   _____ 
Osakkeet ja osuudet muissa omistus- 
yhteysyrityksissä2)   _____ 
Omistusyhteysyritysten liikkeelle laskemat  
rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

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

   Jälleenvakuutustalletesaamiset     _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena olevat sijoitukset       _____ 
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Saamiset 
   Ensivakuutustoiminnasta 

Vakuutuksenottajilta1)   _____ 
Vakuutusedustajilta1)   _____  _____ 

     Jälleenvakuutustoiminnasta     _____ 
     Muut saamiset      _____ 
     Maksamattomat osakkeet/osuudet/ 
     takuupääoma/pohjarahasto     _____  
     Laskennalliset verosaamiset5)     _____  _____ 
Muu omaisuus 
    Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto1)   _____ 

 Muut aineelliset hyödykkeet1)  _____ 
 Tavaravarastot1)    _____ 
 Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat1)  _____  _____ 
    Rahat ja pankkisaamiset     _____ 
    Muu omaisuus      _____  _____ 
Siirtosaamiset 

Korot ja vuokrat     _____ 
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot   _____ 
Muut siirtosaamiset     _____  _____ 

Vastaavaa yhteensä        _____ 
 
VASTATTAVAA  
Oma pääoma/Peruspääoma 9) 

    Vakuus 9)       _____ 

    Muu peruspääoma 9)      _____ 
    Osakepääoma / Pohjarahasto 9)    _____ 
    Takuupääoma      _____ 
    Ylikurssirahasto      _____ 
    Arvonkorotusrahasto      _____ 
    Vararahasto 6)      _____  
    Käyvän arvon rahasto      _____ 
    Muut rahastot 

   Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset  
   rahastot    _____ 
   Muut rahastot    _____   
   Keskushallinnon tili 9)   _____  _____ 

   Edellisten tilikausien voitto(tappio)    _____   
   Tilikauden voitto (tappio)     _____  _____ 
Vähemmistöosuudet 2)        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Poistoero      _____ 
Vapaaehtoiset varaukset     _____  _____ 

Pääomalainat         _____ 
Konsernireservi2), 3)        _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka       

Vahinkovakuutuksen 
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vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen  
vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
vakuutusmaksuvastuu7), 8)    _____ 
Vahinkovakuutuksen korvaus- 
vastuu7)     _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen korvausvastuu7) _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
korvausvastuu7), 8)     _____ 
Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7)   _____  

Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä7)   _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuu- 
velka  

  Vakuutustekninen vastuuvelka    _____ 
   Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Pakolliset varaukset 
Eläkevaraukset1)     _____ 
Verovaraukset1)      _____ 
Muut pakolliset varaukset1)    _____  _____ 

Jälleenvakuutustalletevelat       _____ 
Velat 

Ensivakuutustoiminnasta    _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta    _____ 
Joukkovelkakirjalainat     _____ 
Vaihtovelkakirjalainat     _____ 
Lainat rahoituslaitoksilta    _____ 
Eläkelainat      _____ 
Muut velat      _____  
Laskennalliset verovelat5)    _____  _____ 

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



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1048

alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaati-

muksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
(134/2006) 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

19 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Asetuksen 12 ja 13 §:ä sovelletaan siipi-

karjaan ja sikoihin. Hevosiin 12 ja 13 §:ä

sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009.
Muihin eläimiin 12 ja 13 §:ä sovelletaan 1
päivästä tammikuuta 2010.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki
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Oikeusministeriön asetus

N:o 1049

valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2007

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion oikeusaputoimistoista 5 päivänä
huhtikuuta 2002 annetun lain (258/2002) 2 §:n nojalla:

1 §
Valtion oikeusaputoimistot, niiden sivutoi-

mistot ja sivuvastaanotot sijaitsevat oikeus-
apupiirien alueilla seuraavasti:

Oikeusaputoimisto
Sivutoimisto (st)
Sivuvastaanotto (sv)

Turun oikeusapupiiri

Ahvenanmaa (Maarianhaminassa)
Akaa

Urjala (sv)
Valkeakoski (sv)

Forssa-Loimaa (Forssassa)
Loimaa (st)

Hämeenlinna
Kankaanpää

Ikaalinen (st)
Parkano (sv)

Kokemäki
Huittinen (sv)
Säkylä (sv)

Lohja
Vihti (sv)

Mänttä
Ruovesi (sv)

Raasepori (Tammisaaressa)
Hanko (sv)

Rauma
Uusikaupunki (st)
Eura (sv)

Salo
Somero (sv)

Tampere
Tampereenseutu (Tampereella)

Vammala (st)
Kangasala (sv)
Lempäälä (sv)
Nokia (sv)
Orivesi (sv)

Turku
Parainen (sv)
Kemiö (sv)

Turunseutu (Turussa)
Mynämäki (sv)

Vaasan oikeusapupiiri

Jyväskylä
Joutsa (sv)
Keuruu (sv)
Laukaa (sv)

Jämsä
Korpilahti (sv)

Kauhajoki
Isojoki (sv)
Jurva (sv)
Teuva (sv)

Kokkola
Kannus (st)
Kaustinen (sv)
Toholampi (sv)

Lapua
Alavus (st)
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Alajärvi (sv)
Kauhava (sv)
Lappajärvi (sv)
Virrat (sv)
Ähtäri (sv)

Närpiö
Pietarsaari
Pori

Harjavalta (sv)
Merikarvia (sv)

Seinäjoki
Ilmajoki (sv)
Jalasjärvi (sv)
Kurikka (sv)

Vaasa
Isokyrö (sv)
Laihia (sv)
Maalahti (sv)

Äänekoski
Viitasaari (st)
Karstula (sv)
Konnevesi (sv)
Pihtipudas (sv)
Saarijärvi (sv)

Itä-Suomen oikeusapupiiri

Iisalmi
Kiuruvesi (sv)
Lapinlahti (sv)
Pielavesi (sv)

Joensuu
Ilomantsi (st)
Kitee (st)
Eno (sv)
Kesälahti (sv)
Kontiolahti (sv)
Liperi (sv)
Outokumpu (sv)
Polvijärvi (sv)
Rääkkylä (sv)
Tohmajärvi (sv)

Kajaani
Kuhmo (st)
Puolanka (sv)
Sotkamo (sv)

Kuopio
Suonenjoki (st)
Siilinjärvi (sv)
Vesanto (sv)

Mikkeli
Mäntyharju (st)

Hirvensalmi (sv)
Juva (sv)
Pertunmaa (sv)
Puumala (sv)

Nilsiä
Juankoski (sv)
Rautavaara (sv)

Nurmes
Lieksa (st)
Juuka (sv)

Pieksämäki
Hankasalmi (sv)
Kangasniemi (sv)

Savonlinna
Rantasalmi (sv)
Sulkava (sv)

Varkaus
Heinävesi (sv)
Leppävirta (sv)

Helsingin oikeusapupiiri

Espoo
Kirkkonummi (sv)

Helsinki
Järvenpää
Porvoo

Loviisa (sv)
Pääkaupunkiseutu (Helsingissä)
Vantaa

Kouvolan oikeusapupiiri

Heinola
Hyvinkää

Nurmijärvi (sv)
Imatra
Kotka

Hamina (sv)
Kouvola
Lahti

Orimattila (st)
Lappeenranta
Riihimäki

Rovaniemen oikeusapupiiri

Haapajärvi
Haapavesi (sv)
Kärsämäki (sv)
Nivala (sv)
Pyhäjärvi (sv)
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Kemi
Tervola (sv)

Kittilä
Enontekiö (st)
Muonio (sv)

Kuusamo
Kemijärvi (st)
Suomussalmi (st)
Hyrynsalmi (sv)
Salla (sv)
Taivalkoski (sv)

Oulu
Oulunseutu (Oulussa)

Raahe (st)
Ii (sv)
Muhos (sv)
Pudasjärvi (sv)
Vaala (sv)

Rovaniemi
Ranua (sv)

Sodankylä
Inari (st)
Utsjoki (st)

Tornio
Pello (st)
Kolari (sv)
Ylitornio (sv)

Ylivieska
Kalajoki (sv)
Oulainen (sv)

2 §
Sivuvastaanoton järjestävä oikeusaputoi-

misto määrää työjärjestyksessään, miten
usein ja millä tavoin sivuvastaanotto järjeste-
tään. Käyntikertojen tiheyttä harkittaessa on
otettava huomioon vastaanottoa käyttävien
alueiden asukasmäärä, aikaisempien vuosien
kysyntä sekä sivuvastaanotosta aiheutuvat
kustannukset.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2008.
Asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin

toimiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voi-
maantuloa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2007

Oikeusministeri Tuija Brax

Hallitussihteeri Kirta Heine
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