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• Return on investments in January–June was 3.8%
• Good success in customer acquisition
• New ideas for customer services from the 

Wauhdittamo innovation programme
• High interest in partial early old-age pension: 

1,766 pension decisions in the first half of the year 
• New steps in responsibility work:

– International recognition for climate efforts in 
investments

– Environmental certification of properties expanded
• Agreement on Etera’s merger with Ilmarinen was 

signed in June, awaiting approval from AGMs and 
authorities
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WHAT’S NEW AT ILMARINEN



January−June 2017
• The rise in equity prices continued, thanks to 

unexpected positive results
• The U.S. central bank raised its key interest rate
• The European central bank continued its stimulus 

measures
• Growth forecasts for the global, European and 

Finnish economies were adjusted upwards
• The euro strengthened against the dollar and yen
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KEY OBSERVATIONS ABOUT
THE OPERATING 
ENVIRONMENT



INSURANCE PORTFOLIO GREW

Number of insurance policies
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NUMBER OF INSURED SIMILAR TO PREVIOUS 
YEAR’S LEVEL
Number of insured
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PREMIUMS WRITTEN FOR FULL YEAR 
PROJECTED TO GROW 
Premiums written, estimated
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MORE THAN 330,000 PENSIONERS

Pensions paid
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PARTIAL EARLY OLD-AGE PENSION GAINS 
INTEREST
Number of pension decisions
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H1/2017 H1/2016 Change, %
New pension decisions

Old-age pensions 6,191 5,978 3.6

Early old-age pensions 1,766 - -

Part-time pensions 93 303 -69.3

Disability pensions 2,424 2,317 4.6

Survivors’ pensions 1,814 1,750 3.7

Right to rehabilitation 1,771 1,574 12.5

Total 14,059 11,922 17.9



PENSION EXPENDITURE CONTINUES TO 
INCREASE
Pensions paid, estimated
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CHANGE IN PREMIUM RATES WILL REDUCE 
THE EXPENSE LOADING COMPONENT IN 2017

Operating expenses and loading profit

10 * Due to the change in premium rates affecting the expense loading component, the expense loading estimate for 2017 will not be comparable with the figures of previous years.

The ratio of operating expenses to expense loading components is expected to be around 81 per cent this year, which corresponds to 75 per cent according to the old operating 
expense basis. 



OPERATING EXPENSES PROJECTED TO BE AT 
LAST YEAR’S LEVEL

Total operating expenses by financing source 
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EUR mill. 2017 E 2016 2015 2014 2013
Covered by loading profit 108.0 107.6 109.1 108.1 105.6
Covered by investment returns 26.4 24.5 25.3 23.5 22.0
Covered by the administrative cost component of the disability risk 5.0 4.7 5.1 5.7 4.3
Covered by insurance contributions allocated to statutory charges 10.5 10.3 11.1 12.5 11.4
Total operating expenses 149.9 147.2 150.7 149.8 143.4

Total realised operating expenses, % of premiums written 3.4 3.4 3.5 3.6 3.5



January−June 2017
• Return on investments 3.8%

– Return on equity investments 8.0%
– Return on fixed income investments 1.0%
– Return on real estate investments 1.6%

• Long-term return at a good level
– Nominal return 5.9%
– Real return 4.2%

• Solvency remained strong
– Solvency ratio 130.1%
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BEST RETURNS FROM EQUITY 
MARKETS



MARKET VALUE OF INVESTMENTS MORE THAN 
EUR 38 BILLION
Asset allocation according to risk
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Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives

EUR bill.

16586.9652706952

4384.67095081

6661.6465427093

10873.9390965442

38507.2218607587

16712.1600318133

4276.46452185

5705.0203378857

11575.4886892504
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Luettelo

		KUVAN NIMI		JULKISTUS-
MATERIAALI		RU		EN		TIEDONKERUU-
TAPA		LIIKETOIMINNAN VASTUUHENKILÖ		CONTROLLER		Kuvan/datan laatija		Ed. varahenkilö		AIKATAULU		PÄIVITETTY		STATUS		HUOMIOITAVAA		EHDOTUS VIESTINNÄLLISEKSI OTSIKOKSI

		FIVAN EDELLYTTÄMÄT TUNNUSLUVUT JA TAULUKOT

		Tiivistelmä tunnusluvuista		x		Sammandrag av nyckeltalen		Key figures		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		x		Solvenskapital		Solvency capital		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijitusjakauma käyvin arvoin		x		Placeringsfördelning till verkligt värde		Breakdown of investments at current value		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:06		100%

		Sijoitustoiminan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle		x		Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		Net return on capital employed		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 16:56		100%

		TULOS

		Tuloslaskelma käyvin arvoin		(x)		Resultaträkning till verkligt värde		Profit at current value		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tase käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tulosanalyysi								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tuloslaskelmaennuste käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakuutusliikkeen tulos								Excel		Hillevi Mannonen		Simo Kilponen						7/13/17				100%		Poistettu aineistosta 13.7.

		VAKAVARAISUUS

		Vakavaraisuuden kehitys 1997-		x		Utvecling av solvensen		Solvency development		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaraisuuspääoma								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaisuuden tunnusluvut		x						Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		VAKUUTUSTOIMINTA

		Nettoasiakashankinta, kpl								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Nettoasiakashankinta, milj. euroa								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Vakuutusmaksutuloennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/11/17 12:28		100%

		Vakuutusten lukumäärä		x		Antal försäkringar		Number of policies		FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17		7/13/17 12:39		100%		TyEL-vakuutusten lukumäärää korjattu 13.7.klo 12

		Vakuutettujen lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: 30.6. luvut muista paitsi TyEL-vakuutettujen lukumäärästä ennuste 31.12.

		Maksetut eläkkeet, ennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Maksussa olevat eläkkeet								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Heli Lukin		Eläkkeiden maksuosasto		7/13/17				100%		Vuodesta 2017 alkaen vanhuuseläkkeisiin sisältyy osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrät

		Eläkepäätösten lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%

		SIJOITUSTOIMINTA

		Sijoitusjakauma riskin mukaan ja sijoitusjakauman kehitys		x		Placeringsallokering enligt riski		Asset allocation according to risk		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 16:09		100%

		Sijoitustuotot neljännesvuosittain		x		Placeringsintäkter per kvartal		Quarterly investment returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitustoiminnan nettotuotto, pitkä aikaväli		x		Nettointäkter av placringsverksamheten till verkligt värde		Net investment return at current value		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten kumulatiiivinen nettotuotto 1997-		x		Den kumulativa nettoavkastningen på placeringarna 1997-		Cumulative return on investments 1997−		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten tuotto eri ajanjaksoina		x		Placeringsavkastning under olika tidsperioder		Return on investments in different periods		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Pitkän aikavälin keskituottoja		x		Medelavkastning pä lång sikt		Long-term average returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten jakauma ja tuotto		x		Placeringsallokering och avkastning		Asset allocation and return		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 15:38		100%		Puuttuu tieto avoimesta valuuttapositiosta suhteessa sijoitusomaisuuden markkina-arvoon (validi luku on 22,7 %)

		Noteerattujen osakkeiden maantieteellinen jakauma		x		De noterade aktiernas geografiska fördelning		Geographical breakdown of equity investments		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:15		100%		Kuvassa ainakin 2016 luvut vaikuttaisi olevan H1/2016 -lukuja, ehkäpä legendiä olisi syytä selventää?

		Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset		x		De största innehaven i noterade inhemska aktier		Most significant Finnish equity holdings		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 17:04		100%

		Lainakannan jakauma ja lainojen nostot lajeittain								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Järjestämättömät luotot								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%		Muutettu Excel-keräilyksi 17.7.

		Kiinteistösijoitukset								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoituten rakenne								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoitusten jakauma								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Vuokraamattomat tilat ja vajaakäyttöaste								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		LIIKEKULUT JA HENKILÖSTÖ

		Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Kokonaisliikekulut rahoituslähteittäin								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Hoitokusrtannustulos ja hoitokulusuhde (graafi)		x		Omkostnadsresultat och omkotsnadsprocent		Operating expenses and loading profit		Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Palkalliset henkilötyövuodet								Excel		Outi Lönnroth		Kirsi Haapa						7/13/17		7/12/17 0:00		100%

		VARAKUVAT

		Eri aikavälien tuotot				x		x		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja maksutulo				Antal ArPL -försäkrade och -premieinkomst		Number of TyEL insured and payroll		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkkeen saajat ja maksetut eläkkeet				Antal pensionstagare och utbetalda pensioner		Pension recipients and pensions paid		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkehakemusten käsittelyajat asiakkaan näkökulmasta								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%		Eläkehakemusten käsittelyajat, Ilmarinen, osa-aikaeläkkeet, (pv) ei enää olla raportoitu 2017 vuonna Ilmarisen sisäisessä raportoinnissa.

		Vakuutettujen lukumäärä, ennuste								Excel		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Anna Varjoranta		Timo Nokso-Koivisto		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.



Sijoitusten kumulatiiivinen nettotuotto 1997-

Sijoitustuotot neljännesvuosittain

Sijoitusten tuotto eri ajanjaksoina

Pitkän aikavälin keskituottoja

Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset

Sijoitusjakauma riskin mukaan ja sijoitusjakauman kehitys

Eri aikavälien tuotot

Tuloslaskelma käyvin arvoin

Tase käyvin arvoin

Tuloslaskelmaennuste käyvin arvoin

Vakuutusliikkeen tulos

TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja maksutulo

Vakuutusmaksutuloennuste
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Kokonaisliikekulut rahoituslähteittäin

Hoitokusrtannustulos ja hoitokulusuhde (graafi)

Maksetut eläkkeet, ennuste

Vakuutettujen lukumäärä, ennuste

Vakavaraisuuden kehitys 1997-

Sijoitustoiminnan nettotuotto, pitkä aikaväli

Tulosanalyysi

Vakavaraisuuspääoma

Tiivistelmä tunnusluvuista

Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat

Vakavaisuuden tunnusluvut

Kuvat excelissä

Kuvat excelissä

Järjestämättömät luotot

Eläkepäätösten lukumäärä



Avainluvut

		AVAINLUKUJA		Q1/2016								OTH_Q_AV1

		Sijoitustuotto		-1.4		-1.4						• Sijoitustuotto -1,4 %

		Osakesijoitusten tuotto		-3.7		-3.7						– Osakesijoitusten tuotto  -3,7 %

		Korkosijoitusten tuotto		-0.5		-0.5						– Korkosijoitusten tuotto  -0,5 %

		Kiinteistösijoitusten tuotto		0.7		0.7						– Kiinteistösijoitusten tuotto 0,7 %

		Pitkän aikavälin tuotto										• Pitkän aikavälin tuotto

		Nimellistuotto		5.7		5.7						– Nimellistuotto  5,7 %

		Reaalituotto		4.1		4.1						– Reaalituotto  4,1 %

		Vakavaraisuusaste, %		26.6		26.6						• Vakavaraisuus  26,6 %

												OTH_Q_AV1, EN

												• Investment return -1,4 %

												– Return on equity investments  -3.7 %

												–Return on fixed income investments  -0.5 %

												– Return on real estate investments 0.7 %

												– Nominal return  5.7 %

												– Real return  4.1 %

												• Solvency  26.6 %

												OTH_Q_AV1, RU

												• Placeringsintäkter-1,4 %

												– Avkastning på aktieplaceringar  -3,7 %

												– Avkastning pä ränteplaceringar  -0,5 %

												– Avkastning på fastighetsplaceringar 0,7 %

												– Nominell avkastning  5,7 %

												– Realavkastning  4,1 %

												• Solvens  26,6 %





Fiva

		





Liite 1.10

		Liite 1.10

		Tunnuslukujen esittäminen tilinpäätöksen liitetiedoissa

		Vakuutusliikkeen tulos

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				201X		201X-1		201X-2		201X-3		201X-4

				€		€		€		€		€

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko

		Vakuutusliikeen tulo

		Maksetut rahastoidut eläkkeet

		Maksutappiot

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos

		Korvausmeno yhteensä

		Vakuutusliikkeen tulos





Liite 2.1

		Liite 2.1

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Tiivistelmä tunnusluvuista

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				1.1.- 30.6.201X		1.1.- 30.6.201X-1		1.1.- 31.12.201X-1

		Vakuutusmaksutulo, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %

				30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vastuuvelka, €

		Vakavaraisuuspääoma, €  ¹⁾

		suhteessa vakavaraisuusrajaan

		Eläkevarat , €   3)

		% vastuuvelasta  2)

		TYEL-palkkasumma, € 3)

		YEL-työtulosumma, € 3)

		1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)

		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.

		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta





Liite 2.4

		Liite 2.4

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Vakavaraisuus

		Työeläkevakuutusyhtiöt ja Merimieseläkekassa

										30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vakavaraisuusraja €

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä €

		Vakavaraisuuspääoma

		Vakavaraisuusaste % 1)

		Vakavaraisuusasema 2)

		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.

		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan





Liite 2.5

		Liite 2.5

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Sijoitusjakauma käyvin arvoin

		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Perusjakauma																				Riskijaukauma ⁸⁾

				30.6.201X				30.6.201X-1				31.12.201X				30.6.201X-1				31.12.201X-1				30.6.201X				30.6.201X-1		31.12.201X-1

				milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Johdannaisten vaikutus ⁹⁾

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä

		Jvk-salkun modifioitu duraatio

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti).

		Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.

		9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.

		10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.





Liite 2.6

		Liite 2.6

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle

		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %

				nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle

				markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle		pääomalle

				30.6.201X						30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Tuotto €/ / %  sit. pääomalle		milj. euroa		milj. euroa		%		%		%

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

		Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

		9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat
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		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																										ACCCODE4

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, SE																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, EN

						Tiivistelmä tunnusluvuista		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																KEY FIGURES IN BRIEF		1 Jan-
30 June 2017		1 Jan-
30 June 2016		1 Jan-
31 Dec 2016

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		2,123.6				4,301.8		2,131.0		4,019.3		3,725.5		3,383.2						Vakuutusmaksutulo, milj.e		2,124		2,131		4,302																Premieinkomst, mn euro		2,124		2,131		4,302																Premiums written, EUR mill.		2,123.6		2,131.0		4,301.8																				416

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e								2,198.0												Maksetut eläkkeet, milj. euroa		0		2,198		0																Betalda pensioner, mn euro		0		2,198		0																Pensions and other payments made, EUR mill.		0.0		2,198.0		0																				243

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405.3				1,743.3		-213.0		2,048.4		-1,153.0		2,738.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405		-213		1,743																Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro		1,405		-213		1,743																Net return on investments at fair value, EUR mill.		1,405.3		-213.0		1,743.3																				283

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8				4.8		-0.6		7.5		-4.0		10.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8		-0.6		4.8																Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %		3.8		-0.6		4.8																ROCE, %		3.8		-0.6		4.8

																												30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				327

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,555.1				31,458.7		30,204.0		25,585.9		24,205.5		24,657.4						Vastuuvelka, milj.e		32,555		30,204		31,459																Ansvarsskuld, mn euro		32,555		30,204		31,459																Technical provisions, EUR mill.		32,555.1		30,204.0		31,458.7																				326

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		8,948.6				8,460.0		7,386.0		5,752.4		4,808.7		6,578.2						Vakavaraisuuspääoma, milj.e 1)		8,949		7,386		8,460																Solvenskapital, mn euro 1)		8,949		7,386		8,460																Solvency capital, EUR mill. 1)		8,948.6		7,386.0		8,460.0

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		1.87				2.00		2.20		2.16		2.54		2.60						suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0																i relation till solvensgränsen		1.9		2.2		2.0																in relation to solvency limit		1.9		2.2		2.0

		FSOL5				Eläkevarat		38,636.4				37,422.8		35,692.0		29,781.9		27,584.3		28,664.1						Eläkevarat , milj.e  2)		38,636		35,692		37,423																Pensionstillgångar, mn euro 2)		38,636		35,692		37,423																Pension assets, EUR mill. 2)		38,636.4		35,692.0		37,422.8																				21

						Eläkevarat,  % vastuuvelasta		130.1				129.2		126.1												% vastuuvelasta		130.1		126.1		129.2																% av pensionstillgångar		130.1		126.1		129.2																% of pension assets		130.1		126.1		129.2

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675.3				16,788.0		16,604.0		16,694.2		15,923.8		14,702.0						TYEL-palkkasumma, milj.e 3)		16,675		16,604		16,788																ArPL-lönesumma, mn euro  3)		16,675		16,604		16,788																TyEL payroll, EUR mill. 3)		16,675.3		16,604.0		16,788.0																				22

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462.3				1,470.6		1,492.0		1,366.9		1,268.7		1,142.8						YEL-työtulosumma, milj.e  3)		1,462		1,492		1,471																FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)		1,462		1,492		1,471																YEL payroll, EUR mill. 3)		1,462.3		1,492.0		1,470.6

																										1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)																						1) Beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal).																						1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit

						TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512																		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.																						2)  Ansvarsskuld enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008) + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.																						2) Technical provisions + differences between current and book value

						YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679																		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta																						3) Uppskattning av löne- och arbetsinkomstsumman för de försäkrade för hela året.																						3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA JA SEN RAJAT																						VAKAVARAISUUS, SE ok																						VAKAVARAISUUS, EN

						Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		8,948.6				8,460.0		7,386.2		18.9		16.3		24.5						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvensgräns, mn euro		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvency limit, EUR mill.		4,796.9		3,404.0		4,228.5																				341

						Vakavaraisuusvastuuvelka		29,687.9				29,012.0		28,351.7		5.0		4.8		5.2						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro €		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Maximum amount of solvency capital, EUR mill.		19,187.7		13,616.2		16,914.1

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		16.2				14.6		12.0		11.1		8.3		11.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvenskapital, mn euro		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvency capital , EUR mill.		8,948.6		7,386.2		8,460.0																				333

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, %		64.6				58.3		48.0		44.4		33.1		45.6						Vakavaraisuusaste % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvensnivå % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvency ratio %		130.1		126.1		129.2																				335

						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9				4,228.5		3,404.0												Vakavaraisuusasema 2)		1.9		2.2		2.0																Solvensställning 2)		1.9		2.2		2.0																Solvency capital/Solvency limit		1.9		2.2		2.0

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7				16,914.1		13,616.2

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		130.1				129.2		126.1		23.9		21.1		29.7						1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny redovisningsform.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																																										336

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää																				2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan																2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen																																																337

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		1.9				2.0		2.2		2.2		2.5		2.6																																																																												338
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Tuloslaskelma käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8				Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8				Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		-613.0		-317.4		-923.2				Vastuuvelan muutos *		-613.0		-317.4		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2				Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1				Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1

		Verot		-7.3		-8.7		-12.0				Verot		-7.3		-8.7		-12.0

		Kokonaistulos (ennen siirtoja lisävakutuusvastuisiin ja tasoitusmäärään)		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Vakuutusiikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0		-		-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

												* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin

												Mn euro		H1/2017		H1/2016		2016

												Premieninkomst		2,123.6		2,131.1		4,301.8

												Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		1,425.8		-193.4		1,779.8

												Utbetalda ersättningar		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

												Förandring i ansvarsskulden		-613.0		-317.4		-923.2

												Totala driftkostnader		-76.0		-77.7		-147.2

												Övriga intäkter och kostnader		0.0		0.1		0.1

												Skatter		-7.3		-8.7		-12.0

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												Försäkringsrörelsens resultat		3.0		-26.3		-35.5

												Placeringsverksamhetnes resultat		532.7		-718.3		410.5

												Omkostnadsresultat		11.9		15.5		36.1

												Övrigt resultat		0.0		-		-5.9

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												EUR million		H1/2017		H1/2016		2016

				2,123.6		2,131.1		4,301.8				Premiums written		2,123.6		2,131.1		4,301.8

				1,425.8		-193.4		1,779.8				Net investment return at current value		1,425.8		-193.4		1,779.8								2016		473200

				-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Claims paid		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1								2015		478700

				-613.0		-317.4		-923.2				Change in technical provisions		-613.0		-317.4		-923.2										5500

				-76.0		-77.7		-147.2				Total operating expenses		-76.0		-77.7		-147.2										0.011489

				0.0		0.1		0.1				Other income and expenses		0.0		0.1		0.1										0.0114894506

				-7.3		-8.7		-12.0				Taxes		-7.3		-8.7		-12.0										0.0114894506

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

																										2016		324857

				3.0		-26.3		-35.5				Underwriting business		3.0		-26.3		-35.5								2015		320494

				532.7		-718.3		410.5				Investment		532.7		-718.3		410.5										4363

				11.9		15.5		36.1				Loading profit		11.9		15.5		36.1										0.0136133594

				0.0		-		-5.9				Other result		0.0		-		-5.9

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

														1,418.5
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Tuloslaskelma käyvin arvoin 2

		1.1.-30.6.2016
 milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitustoiminta		Hoitokustannus-
liike		Yhteensä

		Vakuutusmaksutulo

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin

		Maksetut korvaukset

		Vastuuvelan muutos *

		Kokonaisliikekulut

		Muut tuotot ja kulut

		Tulos käyvin arvoin

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos

		Osittamattomaan lisävakuutusvastuun muutos

		Arvostuserojen muutos

		Muun tasoitusmäärän muutos

		Siirto asiakashyvityksiin

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla

		* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin ja tasoitusmäärään





Tase käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vastaavaa										Vastaavaa

		Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4				Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4

		Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1				Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1

		Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8				Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8

		Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4				Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4

		Vastattavaa										Vastattavaa

		Oma pääoma		106.5		101.7		103.9				Oma pääoma		106.5		101.7		103.9

		Poistoero		5.1		4.8		5.1				Poistoero		5.1		4.8		5.1

		Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2				Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6

		Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4				Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4

		Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6				Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6

		Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0

		Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4				Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4

		Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0				Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5				Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5

		Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6				Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6

		Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8				Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8

		Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3				Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3

												*) Vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita
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Tase käyvin arvoin 2

		30.6.2016
Vastaavaa, milj.e				Vastattavaa, milj.e

		Sijoitukset käyvin arvoin				Oma pääoma

						Poistoero

		Saamiset				Arvostuserot

						Osittamaton lisävakuuusvastuu

		Muu omaisuus				Toimintapääoman muut erät

						Tasoitusmäärä

						Vakavaraisuuspääoma

						Ositettu lisävakuutusvastuu

						(asiakashyvityksiin)

						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

						Varsinainen vastuuvelka *)

						Muut velat

		Vastaavaa yhteensä				Vastattavaa yhteensä

		*) vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita ja tasoitusmäärää





Tulosanalyysi

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Tuloksen synty										Tuloksen synty

		Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5

		+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1743.3				+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1,743.3

		-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1332.7				-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1,332.7

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0				-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Tuloksen käyttö										Tuloksen käyttö

		Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1				Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7				Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8

		Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8				Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8

		Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3				Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3

		Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5				Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5

		Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2				Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2

		Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102				Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102.0

		Yhteensä		547.5		-729.1		405.2				Yhteensä		547.5		-729.1		405.2

				491.0

				0.0

				491.0

				424.34

				64.11

				0.0

				2.6

				0.0

				56.5

				547.5

				0.0
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Tuloslaskelmaennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016						milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016

		Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8						Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8						Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1						Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2						Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2						Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1						Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1

		Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0						Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0

		Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2						Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8

		Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8						Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8

		Poistoeron muutos										0.0		-0.3						Poistoeron muutos										0.0		-0.3

		Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2						Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2

		Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0						Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5						Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5
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Vakuutusliikkeen tulos

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo				569.9		625.6		647.9		576.6						Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo		0.0		569.9		625.6		647.9		576.6

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko				727.4		701.3		676.3		653.3						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko		0.0		727.4		701.3		676.3		653.3

		Vakuutusliikkeen tulo				1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9						Vakuutusliikkeen tulo		0.0		1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9

		Maksetut rahastoidut eläkkeet				923.0		867.2		819.9		773.4						Maksetut rahastoidut eläkkeet		0.0		923.0		867.2		819.9		773.4

		Maksutappiot				9.1		11.6		14.9		16.5						Maksutappiot		0.0		9.1		11.6		14.9		16.5

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos				400.7		415.9		443.7		454.8						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos		0.0		400.7		415.9		443.7		454.8

		Korvausmeno yhteensä				1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6						Korvausmeno yhteensä		0.0		1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6

		Vakuutusliikkeen tulos				-35.5		32.2		45.7		-14.8						Vakuutusliikkeen tulos		0.0		-35.5		32.2		45.7		-14.8

		TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512

		YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679

		milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutus																TyEL-vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4						Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4

		Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)						Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)

		Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)						Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)

		TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9						TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9

		Yhteensä		6		-35		32		45		-15						Yhteensä		6		-35		32		45		-15

		Kuolevuusperustetäydennys **)				-85												Kuolevuusperustetäydennys **)				-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971						Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971

		*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.																*) Liikekohtainen taasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.

		**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.																**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.

		***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus																***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus



Tätä ei raportoida !
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Vakuutusliikkeen tulos vanha

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012						milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012

		TyEL -vakuutus																TyEL -vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0						Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0

		Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18						Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18

		Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8						Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8

		TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3						TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3

		Yhteensä		-50		32		45		-15		-7						Yhteensä		-50		32.0		45.0		-15.0		-7.0

		Kuolevuusperustetäydennys**)		-85														Kuolevuusperustetäydennys**)		-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		913		1,049		1,016		971		986						Tasoitusmäärä 31.12.		913		1049.0		1016.0		971.0		986.0

		**) Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.



*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluonteisesta 
 maksunalennuksesta (68 M€) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän
 maksutappio-osuudesta 34 M€ työkyvyttömyysliikkeeseen.								 **)Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12..2016 eläkevastuun kuolevuusperusteen muutokseen.

Tämä esitystapa jätetään pois ?
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Maksutuloennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,048		3,967		3,929		3,841		3,785

		YEL		343		334		340		327		302

		Yhteensä		4,391		4,302		4,269		4,167		4,087





Maksutuloennuste

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Maksetut eläkkeet, ennuste

		



TyEL

YEL

milj.e



Eläkepäätökset

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

mn,euro



Vakavaraisuuspääoma

		



TyEL

YEL

Total

EUR, mill



Vakavaraisuuden tunnusluvut

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,401		4,255		4,099		4,022		3,841

		YEL		327		339		342		329		304

		Yhteensä		4,728		4,594		4,442		4,351		4,146

				420.429935





Vakavaraisuuden tunnusluvut

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Tuotot neljännesvuosittain

		



TyEL

YEL

milj.e



Sijjakauma riskin mukaan ja keh

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

milj.e



Lainakannan jakauma ja lainojen

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Järjestämättömät luotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

																						ELÄKEPÄÄTÖKSET																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, SE																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, EN

																								H1/2017		H1/2016		Muutos-%														H1/2017		H1/2016		Förändring, %														H1/2017		H1/2016		Change, %

						ELÄKEPÄÄTÖKSET		H1/2017		H1/2016		2015		2014		2013						Uudet eläkepäätökset																		Nya pensionsbeslut																		New pension decisions

		FEL300				Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978												Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978		3.6												Ålderspensioner		6,191		5,978		3.6												Old-age pensions		6,191		5,978		3.6

		FEL302				Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1766		0												Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1,766		-		-												Förtida ålderspensioner		1,766		-		-												Early old-age pensions		1,766		-		-

		FEL304				Osa-aikaeläkkeet		93		303												Osa-aikaeläkkeet		93		303		-69.3												Deltidspensioner		93		303		-69.3												Part-time pensions		93		303		-69.3

		FEL306				Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317												Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317		4.6												Invalidpensioner		2,424		2,317		4.6												Disability pensions		2,424		2,317		4.6

		FEL310				Perhe-eläkkeet		1,814		1,750												Perhe-eläkkeet		1,814		1,750		3.7												Familjepensioner		1,814		1,750		3.7												Survivors’ pensions		1,814		1,750		3.7

		FEL309				Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574												Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574		12.5												Beslut om rätten till rehabilitering		1,771		1,574		12.5												Right to rehabilitation		1,771		1,574		12.5

																																														0.0																		0

		FEL30				Uudet eläkepäätökset yhteensä		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,6,True,EUR,100,)		22,426		23,365		22,380						Uudet eläkepäätökset yhteensä																		Nya pensionsbeslut sammanlagt		0		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												New pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0

		FEL3				Kaikki eläkepäätökset		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,6,True,EUR,100,)		41,335		42,733		41,051						Kaikki eläkepäätökset yhteensä																		Alla pensionsbeslut sammanlagt		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												Pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0

																						Yhteensä		14,059		11,922		17.9												Sammamlagt		14,059		11,922		17.9												Total		14,059		11,922		17.9



PALUU LUETTELOSIVULLE



Sij kumulat.nettotuotto 1997-

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016				Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104				Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104

		Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5				Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5

		Arvostuserot		6,028		5,488		5,964				Arvostuserot		6,028		5,488		5,964

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523

		Tasoitusmäärä		-		1,025		928				Tasoitusmäärä		-		1,025		928

		Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41				Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41

		Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22				Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22

		Yhteensä		8,949		7,386		8,460				Yhteensä		8,949		7,386		8,460

		Suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0				Suhteessa vakavaraisuusrajaan 2)		1.9		2.2		2.0

		1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen										1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen

		2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.  Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.										2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.

		Prosentteina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		H1/2017		H1/2016		2016						H1/2017		H1/2016		2016

		Vakavaraisuusraja				12.0		14.5				Vakavaraisuusraja		0.0		12.0		14.5

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				48.0		58.0				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0		48.0		58.0

		Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9				Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9

		Vakavaraisuusaste, %				26.1		29.6				Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		0.0		26.1		29.6

		Vakavaraisuusasema				2.2		2.0				Vakavaraisuusasema		0.0		2.2		2.0



PALUU LUETTELOSIVULLE



Eri aikavälien tuottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE														H1/2016																Q1/2017

		Tilanne 30.6.		H1/2017		H1/2016				Q1/2017

		Vakavaraisuuspääoma		8,949		7,386				8,752

		Oma pääoma		106		102				106

		Arvostuserot		6,028		5,488				6,143

		Tasoitusmäärä				917

		Osittamaton lisävakuuutusvastuu		2,848		916				2,540

		Tilinpäätössirtojen kertymä		5		5				5

		./. Muut erät (Aineettomat hyödykkeet)		-40		-42				-41

		./. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

		Vakavaraisuusvastuuvelka		29,688		28,352				29,427

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		-2,848		-916				-2,540

		Tasoitusmäärä		0		-917

		Vastuuvelka		32,555		30,204				31,985

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559		1,159				492

		Asikashyvityssiirto

		YEL-P eläkevastuu		-19		-19				-19

						28,352

		Vakavaraisuusaste		130.1		126.3				129.7

		Vakavaraisuuden suhde vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2				1.8

						0

		Nämä tiedot tulevat osavuosiraporttiin:

				475000		473200		0.4 %



PALUU LUETTELOSIVULLE



Pitkän aikavälin reaalituotto v

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Tuottoprosentti		Tuottoprosentti

		Q1/2016		-1.4		-1.4		-0.14

		Q2/2016		0.8		0.81		0.08

		Q3/2016		2.9		2.92		0.29

		Q4/2016		2.4		2.44		0.24

		2016		2.2		2.2		0.22

		Q1/2017		2.2		2.2		0.22

		Q2/2017		1.6		1.6		0.16

		Q3/2016				0.0		0.00

		Q4/2016				0.0		0.00





Pitkän aikavälin reaalituotto v

		



Tuottoprosentti

%



Sij tuotto eri ajanjaksoina

		





Pitkän aikavälin keskituottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Riskijakauma, milj.e		Q2		Q1
2017		Q4		Q3		Q2		Q1
2016		Q4		Q3		Q2		Q1
2015		Q4		Q3		Q2		Q1
2014		Q4		Q3		Q2		Q1
2013		Q4		Q3		Q2		Q1
2012						EN		RU

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		10,873.9		11,575.5		12,295.6		13,963.0		15,996.8		15,434.5		13,885.7		16,805.7		16,289.3		16,170.3		14,064.3		13,423.0		13,037.2		13,062.6		13,398.6		13,337.1		13,828.0		12,485.3		13,547.5		14,196.6		14,276.3		12,442.7						Fixed income incl. effect of derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

		Osakesijoitukset		16,587.0		16,712.2		15,326.8		13,815.6		12,221.7		13,276.1		14,731.0		12,113.7		13,949.4		14,461.8		14,319.8		15,106.4		14,824.7		14,451.0		13,847.8		12,837.2		11,938.8		12,809.8		10,829.1		9,594.7		8,962.6		11,532.6						Equities and shares		Aktieplaceringar

		Kiinteistösijoitukset		4,384.7		4,276.5		4,199.6		4,103.3		4,042.8		4,053.5		3,935.5		3,103.3		3,500.4		3,639.6		3,681.3		3,684.2		3,654.6		3,663.3		3,644.1		3,599.1		3,564.9		3,527.6		3,465.7		3,403.6		3,402.2		3,331.4						Real estate		Fastighetsplaceringar

		Muut sijoitukset		6,661.6		5,705.0		5,392.4		4,664.3		3,483.1		2,995.2		3,288.7		3,157.8		2,673.2		2,724.8		2,130.1		1,878.9		1,961.7		1,854.2		1,612.7		1,725.4		1,285.3		1,603.0		1,678.1		1,930.3		2,036.2		1,843.2						Other		Övriga placeringar

				38,507.2		38,269.1		37,214.4		36,546.2		35,744.5		35,759.3		35,841.0		35,180.5		36,412.3		36,996.4		34,195.5		34,092.5		33,478.3		33,031.0		32,503.2		31,498.8		30,617.0		30,425.6		29,520.4		29,125.2		28,677.2		29,149.9

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		28.2		30.2		33.0		38.2		44.8		43.2		38.7		47.8		44.7		43.7		41.1		39.4		38.9		39.5		41.2		42.3		45.2		41.0		45.9		48.7		49.8		42.7

		Osakesijoitukset		43.1		43.7		41.2		37.8		34.2		37.1		41.1		34.4		38.3		39.1		41.9		44.3		44.3		43.7		42.6		40.8		39.0		42.1		36.7		32.9		31.3		39.6

		Kiinteistösijoitukset		11.4		11.2		11.3		11.2		11.3		11.3		11.0		8.8		9.6		9.8		10.8		10.8		10.9		11.1		11.2		11.4		11.6		11.6		11.7		11.7		11.9		11.4

		Muut sijoitukset		17.3		14.9		14.5		12.8		9.7		8.4		9.2		9.0		7.3		7.4		6.2		5.5		5.9		5.6		5.0		5.5		4.2		5.3		5.7		6.6		7.1		6.3

				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						13272.5		13343.7		71.2





Pitkän aikavälin keskituottoja

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus

mrd. euroa



Suurimmat kotimaiset noteeratut

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives

EUR billion



Hoitokustannustulos ja hoitokul

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus



Kokonaisliikekulut rahoitusläht

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives



Hoitokulusuhde

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan



Henkilömäärän kehitys

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

md euro



Eri aikavälien tuotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Lainakannan jakauma		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		572.8		631.9		682.4		867.1		1,006.4

		Takaisinlainat		316.2		375.5		406.1		581.4		782.7

		Lainojen nostot		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		31.6		173.3		178.6		53.5		89.5

		Takaisinlainat		4.6		148.0		4.5		2.0		9.9





Eri aikavälien tuotot

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Jakauma



Vakuutettujan lkm ja maksutulo

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Lainojen nostot



Eläkkeen saajat ja maks.el.

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Järjestämättömät luotot		1,928		1,785		264		661		3,400

				42916		2016		2015		2014		2013

		KIINNITYKSET YHTEENSÄ		63458.81		74818.84		29464.97		179670.32		1122379.36

		MUUT TAKAUKSET YHTEENSÄ		117378.84		139971.91		53995.2		82185.6		107990.4

		NIMIVAKUISET LAINAT YHTEENSÄ		1730283.27		1544114.17						112125

		Pankkitakauset yhteensä		17306.4		25804.8		155496.8		358790.4		2057159.08

		TAKAUSVAKUUTUKSET YHTEENSÄ						25256.03		28219.64

		KÄTEISPANTIT YHTEENSÄ								12304.02

		Yhteensä		1928427.32		1784709.72		264213		661169.98		3399653.84

		Pankkitakauset yhteensä

		Yhteensä		1 928 427,32		1 784 709,72		264 213,00		661 169,98		3 399 653,84

				2013		2014		2015		2016		H1/2017

		Järjestämättömät luotot		3399.65384		661.16998		264.213		1784.70972		1928.42732





Eläkkeen saajat ja maks.el.

		



Järjestämättömät luotot

1000 e



Vakuutettujen lkm_ennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen reaalituotto		3,0 % reaalituottokertymä		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä				EN		RU

														Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1997		7.0		3.0		3.5		4.0				3.0% cumulative real return		3,0 % ackumulerad realavkastning

				10.5		3.8		4.4		5.0				3.5% cumulative real return		3,5 % ackumulerad realavkastning

				14.0		4.5		5.3		6.1				4.0% cumulative real return		4,0 % ackumulerad realavkastning

				17.6		5.3		6.2		7.1

		1998		21.1		6.1		7.1		8.2

				25.3		6.9		8.0		9.2

				29.5		7.7		9.0		10.3

				33.7		8.5		9.9		11.4

		1999		37.9		9.3		10.9		12.5

				37.7		10.1		11.8		13.6

				37.5		10.9		12.8		14.7

				37.3		11.7		13.8		15.8

		2000		37.1		12.6		14.8		17.0

				36.2		13.4		15.7		18.1

				35.2		14.2		16.7		19.3

				34.3		15.1		17.8		20.5

		2001		33.4		15.9		18.8		21.7

				32.6		16.8		19.8		22.9

				31.9		17.7		20.8		24.1

				31.2		18.5		21.9		25.3

		2002		30.5		19.4		22.9		26.5

				33.1		20.3		24.0		27.8

				35.7		21.2		25.1		29.0

				38.4		22.1		26.1		30.3

		2003		41.0		23.0		27.2		31.6

				43.6		23.9		28.3		32.9

				46.2		24.8		29.4		34.2

				48.8		25.7		30.6		35.5

		2004		51.4		26.7		31.7		36.9

				55.5		27.6		32.8		38.2

				59.7		28.6		34.0		39.6

				63.8		29.5		35.1		40.9

		2005		68.0		30.5		36.3		42.3

				70.6		31.4		37.5		43.7

				73.2		32.4		38.7		45.1

				75.8		33.4		39.9		46.6

		2006		78.4		34.4		41.1		48.0

				79.7		35.4		42.3		49.5

				81.1		36.4		43.5		51.0

				82.4		37.4		44.7		52.4

		2007		83.8		38.4		46.0		53.9

				74.3		39.5		47.3		55.5

				64.9		40.5		48.5		57.0

				55.5		41.5		49.8		58.5

		2008		46.1		42.6		51.1		60.1

				52.1		43.6		52.4		61.7

				58.1		44.7		53.7		63.3

				64.1		45.8		55.1		64.9

		2009		70.0		46.9		56.4		66.5

				73.3		47.9		57.7		68.1

				76.6		49.0		59.1		69.8

				79.8		50.1		60.5		71.5

		2010		83.1		51.3		61.9		73.2

				80.0		52.4		63.3		74.9

				77.0		53.5		64.7		76.6

				73.9		54.6		66.1		78.3

		2011		70.8		55.8		67.5		80.1

				73.0		57.0		69.0		81.9

				75.1		58.1		70.4		83.7

				77.3		59.3		71.9		85.5

		2012		79.4		60.5		73.4		87.3

				83.0		61.7		74.9		89.1

				86.6		62.9		76.4		91.0

				90.3		64.1		77.9		92.9

		2013		93.9		65.3		79.5		94.8

				96.9		66.5		81.0		96.7

				100.0		67.7		82.6		98.6

				103.0		69.0		84.2		100.6

		2014		106.1		70.2		85.7		102.6

				109.1		71.5		87.4		104.6

				112.1		72.8		89.0		106.6

				115.2		74.1		90.6		108.6

		2015		118.2		75.4		92.3		110.7

				120.2		76.7		93.9		112.8

				122.2		78.0		95.6		114.9

				124.3		79.3		97.3		117.0

		2016		126.3		80.6		99.0		119.1

				131.5		82.0		100.7		121.3

		H1/2017		134.6		83.3		102.4		123.5





Vakuutettujen lkm_ennuste

		



Ilmarinen's real return

3.0% cumulative real return

3.5% cumulative real return

4.0% cumulative real return

%



TELA-taulukko ja maant jakauma

		



Ilmarisen reaalituotto

3,0 % reaalituottokertymä

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



Sij toiminnan nettot 1997-

		



Ilmarinens realavkastning

3,0 % ackumulerad realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % ackumulerad realavkastning

%



Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		

										Nimellistuotto		Reaalituotto				OTH_Q_SI2

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 v)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 v)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 v)		5.0		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 v)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 v)		7.2		6.0

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 v)		5.7		5.5

										Nominal return		Real return

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18.75 yrs)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15.75 yrs)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10.75 yrs)		5		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6.75 yrs)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3.75 yrs)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1.75 yrs)		5.7		5.5

										Nominell avkastning		Real avkastning

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 år)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 år)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 år)		5		3.2				OTH_Q_SI2, EN

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 år)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 år)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 år)		5.7		5.5

																OTH_Q_SI2, RU





Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		



Nimellistuotto

Reaalituotto

%



Sijoitustoiminnan nettotuotto

		



Nominal return

Real return

%



Sheet1

		



Nominell avkastning

Real avkastning

%



Taul1

		

				Ilmarisen reaalituotto		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä								OTH_Q_SI2

		1997		7.0		3.5		4.0

		1998		21.1		7.1		8.2

		1999		37.9		10.9		12.5

		2000		37.1		14.8		17.0

		2001		33.4		18.8		21.7

		2002		30.5		22.9		26.5

		2003		41.0		27.2		31.6

		2004		51.4		31.7		36.9

		2005		68.0		36.3		42.3

		2006		78.4		41.1		48.0

		2007		83.8		46.0		53.9

		2008		46.1		51.1		60.1

		2009		70.0		56.4		66.5

		2010		83.1		61.9		73.2

		2011		70.8		67.5		80.1

		2012		79.4		73.4		87.3

		2013		93.9		79.5		94.8

		2014		106.1		85.7		102.6

		2015		118.2		92.3		110.7

		Q1/2016		114.9		93.9		112.8

																OTH_Q_SI2, EN

																OTH_Q_SI2, RU





Taul1

		



Ilmarisen reaalituotto

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



		



Ilmarinen's real return

3.5 % cumulative real return

4.0 % cumulative real return

%



		



Ilmarinens realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen nimellistuotto		Ilmarisen reaalituotto				EN		RU

		1997		5.9		4.2				Ilmarinen's nominal return		Ilmarinens nominella avkastning

		1998		5.7		4.1				Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1999		5.3		3.7

		2000		4.7		3.1

		2001		4.8		3.3

		2002		5.3		3.7

		2003		5.7		4.2

		2004		5.4		3.9

		2005		5.2		3.6

		2006		4.7		3.0

		2007		4.3		2.7

		2008		4.2		2.6

		2009		7.1		5.8

		2010		6.0		4.4

		2011		5.3		3.9

		2012		7.0		6.0

		2013		6.9		6.2

		2014		6.1		5.7

		2015		5.9		5.5

		2016		5.8		5.0





		



Ilmarisen nimellistuotto

Ilmarisen reaalituotto

%



		



Ilmarinen's nominal return

Ilmarinen's real return

%



		



Ilmarinens nominella avkastning

Ilmarinens realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet		Eurooppalaiset osakkeet		Euro valtionlainat		Euro yrityslainat				%		Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet 1)		Eurooppalaiset osakkeet 2)		Euro valtionlainat 3)		Euro yrityslainat 4)

		Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3				Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6				2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7				2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

		Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5				Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

		Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6				Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

		Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9				Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

		Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8				Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

		Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1				Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

		Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2				Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

		Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close														%		Ilmarinen		Finnish equities and shares 1)		European equities and shares 2)		Euro government bonds 3)		Euro corporate bonds 4)

		Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close														Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index														2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)														2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Average return over 5 years		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Average return over 10 years		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Average return since 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Real average return over 5 years		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Real average return over 10 years		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Real average return since 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

																%		Ilmarinen		Finländska aktier 1)		Europeiska aktier 2)		Euro statslån 3)		Euro företagslån 4)

																Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

																2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

																2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Medelavkasting under 5 år		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Medelavkasting under 10 år		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Medelavkastning från år 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Genomsnittlig realavkastning
under 5 år		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Genomsnittlig realavkastning
under 10 år		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Genomsnittlig realavkastning
sedan år 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)



&L&8&K03+000&P/&N &D &Z&F&R&8&K03+000&G

PALUU LUETTELOSIVULLE



		PALUU LUETTELOSIVULLE

																								Symbolit:

				Milj.e		6/30/17		12/31/16						Prosentteina		6/30/17		12/31/16						é

		é		Stora Enso Oyj		205		177						QT Group Oyj		14.62		14.62

		é		Kone Oyj		196		183				é		Digia Oyj		14.59		14.58						ê

		é		UPM-Kymmene Oyj		190		171						Technopolis Oyj		10.48		10.48

		é		Nokia Oyj		167		136				ê		Basware Oyj		9.56		11.18

		ê		Neste Oyj		166		176						Martela Oyj		8.07		8.07

		é		Sampo Oyj		164		161				ê		Componenta Oyj		7.87		7.92

		ê		Citycon Oyj		146		148						Incap Oyj		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj		132		94				ê		CapMan Oyj		7.52		7.60

		é		Orion Oyj		114		83						Citycon Oyj		7.13		7.13

		ê		Nokian Renkaat Oyj		99		100						Tulikivi Oyj		6.21		6.21

				EUR mill.		30 Jun
2017		31 Dec
2016						Percentage		30 Jun
2017		31 Dec
2016

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Plc		14.62		14.62

		é		Kone Corporation		196		177				é		Digia Plc		14.59		14.58

		é		UMP-Kymmene Corporation		190		176						Technopolis Plc		10.48		10.48

		ê		Nokia Corporation		167		171				é		Basware Corporation		9.56		11.18

		é		Neste Corporation		166		161						Martela Corporation		8.07		8.07

		é		Sampo Plc		164		148				ê		Componenta Plc		7.87		7.92

		é		Citycon Corporation		146		136						Incap Corporation		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Plc		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Corporation		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Corporation		6.21		6.21

				Mn euro		6/30/17		12/31/16						I procent		6/30/17		12/31/16

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Abp		14.62		14.62

		é		Kone Abp		196		177				é		Digia Abp		14.59		14.58

		é		UPM-Kymmene Abp		190		176						Technopolis Abp		10.48		10.48

		ê		Nokia Abp		167		171				ê		Basware Abp		9.56		11.18

		é		Neste Abp		166		161						Martela Abp		8.07		8.07

		é		Sampo Abp		164		148				ê		Componenta Abp		7.87		7.92

		é		Citycon Abp		146		136						Incap Abp		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Abp		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Abp		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Abp		6.21		6.21
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7

		Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6						Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6

		Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1						Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1

		Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0						*) Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0

																		*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																		Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				133.8		133.8

				-110.0		-108.0

				23.8		25.8

				-82.2 %		-80.7 %
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6						Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6

		Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0

		Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3

		Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4

		Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4						Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4

		Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5

						3.4

		Maksutulo		4,391.0		4,301.8		4,268.7		4,167.4		4,086.9

				Tämä on vanha versio, jonka Ritakallio pyysi korjaamaan 18.7.

				2017 E

				110.0

				26.4

				5.0

				10.5

				151.9

				3.5
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		HOITOKULUSUHDE		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		134		144		145		142		141

		Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		108		108		109		108		106

		Hoitokustannustulos		26		36		35		34		35

		Hoitokulusuhde, % *)		81		75		76		76		75

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				2017 E		2017 E

				134		134

				110		108

				24		26

				82.2 %		80.7 %

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.
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		PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Vakituiset		502		505		511		513		512

		Määräaikaiset		40		38		23		20		16





		



Vakituiset

Määräaikaiset
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				Nimellistuotto		Reaalituotto						EN		RU

		1997 - 30.6.2017 (20,5 v)		5.9		4.2		1997 - 30.6.2017 (20.5 v)				Nominal return		Nominell avkastning

		2000 - 30.6.2017 (17,5 v)		4.7		3.1		2000 - 30.6.2017 (17.5 v)				Real return		Real avkastning

		2005 - 30.6.2017 (12,5 v)		5.2		3.6		2005 - 30.6.2017 (12.5 v)

		2010 - 30.6.2017 (7,5 v)		6.0		4.4		2010 - 30.6.2017 (7.5 v)

		2013 - 30.6.2017 (4,5 v)		6.9		6.2		2013 - 30.6.2017 (4.5 v)

		2015 - 30.6.2017 (2,5 v)		5.9		5.5		2015 - 30.6.2017 (2.5 v)
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				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		473,200		500,500		510,800		528,900						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		TyEL-maksutulo		4,047.8		3,967.4		3,929.0		3,840.5		3,784.9								2013		2013

																				2012		2012

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		500,500		510,800		528,900

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

				H1/2016		2015		H1/2015		2014		2013		2012								2012

		TyEL-vakuutettuja		473200		500500		478707		510800		528900		529400

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-maksutulo		3961.4841764827		3928.98935755		3840.53715002		3784.9		3732.8

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-vakuutettuja		489000		500500		510800		528900		529400

				4,047,804





		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



TyEL-maksutulo

Milj.e



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



ArPL-premieinkomst

Mn euro



		



Insured under TyEL

Persons



		



TyEL payroll

EUR mill.



		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



Insured under TyEL

Persons



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		Eläkkeensaajia		332,765		329,323		324,857		323,172		318,867		313,962						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		Maksetut eläkkeet		4,822		4,594		4,442		4,351		4,146								2013		2013

																				2012		2012

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

																						2012





		



Eläkkeensaajia

Henkilöä



		



Maksetut eläkkeet

Milj.e



		



Pensionstagare

Personer



		



Pension recipients

Persons



		



Utbetalda pensioner

Mn euro



		



Pensions paid

EUR mill.



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ (ENNUSTE)		2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutetut		504,000		502,000		500,500		510,800		528,900

		YEL-vakuutetut				61,486		61,851		61,941		60,612

		Yhteensä				563,486		562,351		572,741		589,512



Lehonmaa Antti:
Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.

T: Tiina Nurmi



		



TyEL-vakuutetut

YEL-vakuutetut



		v		2016		2016		2015		2015		2014		2013		2012																																																						ACCCODE8

		kk		Q1		0		12		Q1		12		12		12																																																										x

				Q1/2016		0				Q1/2015																																																																x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN TUOTTO																SIJOITUSTEN TUOTTO, MUUTOS EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

		SIJOITUSTEN TUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Q1/2016		2015		2014		2013		2012								Q1/2016		0		Muutos

		Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa												2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0		2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0

		Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %												9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0

		Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa												32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0.0		0.0		0.0		32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0		0		0

																																												0

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO																																																				x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Perusjakauma
milj. e		%		Riskijakauma
milj. e		%		Tuotto
%		Volatiliteetti																																								x

		Korkosijoitukset		16,147.4																		Korkosijoitukset		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																																										x

		Lainasaamiset		1,108.8																		Lainasaamiset		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																																								x

		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0																		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																																										x

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0																		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																																										x

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0																		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																																										x

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0																		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml.Sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																																										x

		Osakesijoitukset		13,721.7																		Osakesijoitukset		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																																										x

		Noteeratut osakkeet		10,688.5																		Noteeratut osakkeet		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																																								x

		Pääomasijoitukset		2,033.3																		Pääomasijoitukset		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																																										x

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9																		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																																										x

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5																		Kiinteistösijoitukset		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																																										x

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4																		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																																										x

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1																		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																																										x

		Muut sijoitukset		1,836.8																		Muut sijoitukset		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																																										x

		Hedge-rahastosijoitukset		651.5																		Hedge-rahastosijoitukset		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																																								x

		Hyödykesijoitukset		-8.7																		Hyödykesijoitukset		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																																										x

		Muut sijoitukset		1,194.0																		Muut sijoitukset		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																																										x

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3																		Sijoitukset yhteensä		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																																								x

																						Johdannaisten vaikutus						3,697.3		10.3																																												x

																						Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä						35,759.3		100.0																																												x

																						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,6 vuotta																																																				x

																						Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, EN																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, SE																																				x

																																																																										x

																								Basic breakdown
EUR mill.		%		Risk breakdown
EUR mill.		%		Return
 %		Volatility						Basallokering 
Mn euro		%		Riskfördelning 
Mn euro		%		Avkastning
%		Volatilitet																								x

																						Fixed-income investments		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5						Ränteplaceringar		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																										x

																						Loan receivables		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7				Lånefordringar		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																								x

																						Bonds		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7						Masskuldebrevslån		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																										x

																						Public corporation bonds		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5						Masskuldebrevslån i offentliga samfund		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																										x

																						Other bonds		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3						Masskuldebrevslån i övriga samfund		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																										x

																						Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0						Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																										x

																						Equities and shares		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7						Aktieplaceringar		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																										x

																						Listed equities and shares		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3				Noterade aktier		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																								x

																						Private equity investments		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5						Kapitalplaceringar		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																										x

																						Non-listed equities and shares		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0						Onoterade aktieplaceringar		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																										x

																						Real estate investments		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7						Fastighetsplaceringar		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																										x

																						Real estate investments		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8						Direkta fastighetsplaceringar		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																										x

																						Real estate funds and joint investments		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2						Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																										x

																						Other		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9						Övriga placeringar		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																										x

																						Hedge fund investments		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7				Placeringar i hedgefonder		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																								x

																						Commodity investments		-8.7		0.0		58.2		0.2		-						Tillgångsplaceringar		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																										x

																						Other investments		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3						Övriga placeringar		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																										x

																						Investments total		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0				Placeringar sammanlagt		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																								x

																						Effect of derivatives						3,697.3		10.3								Derivatens inverkan						3,697.3		10.3																												x

																						Investments at current value						35,759.3		100.0								Placeringar till verkligt värde						35,759.3		100.0																												x

																						The modified duration of bond investments is 0.6 years																Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,6 år																																				x

																						The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types																Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		45.2

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		40.1

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.4

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		27.6

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		38.4

		Noteeratut osakkeet		29.9

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		5.1

		Hedge-rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		-0.0

		Muut sijoitukset		3.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		RISKIJAKAUMA,ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		11,735.3

		Lainasaamiset		1,108.8

		Joukkovelkakirjalainat		9,545.4

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,346.1

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		5,199.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,081.2

		Osakesijoitukset		13,276.1

		Noteeratut osakkeet		10,242.5

		Pääomasijoitukset		2,033.3

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		1,000.4

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1

		Muut sijoitukset		2,997.1

		Hedge- rahastosijoitukset		651.5

		Hyödykesijoitukset		58.2

		Muut sijoitukset		2,287.4

		Sijoitukset yhteensä		32,062.0

		Johdannaisten vaikutus		3,697.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3

		RISKIJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		32.8

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		26.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.2

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		14.5

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3.0

		Osakesijoitukset		37.1

		Noteeratut osakkeet		28.6

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		8.4

		Hedge- rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		6.4

		Sijoitukset yhteensä		89.7

		Johdannaisten vaikutus		10.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-74.88

		Lainasaamiset		10.30

		Joukkovelkakirjalainat		-105.21

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		22.27

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-127.48

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		20.02

		Osakesijoitukset		-525.44

		Noteeratut osakkeet		-615.47

		Pääomasijoitukset		70.45

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		19.58

		Kiinteistösijoitukset		27.55

		Suorat kiinteistösijoitukset		26.72

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.83

		Muut sijoitukset		89.50

		Hedge- rahastosijoitukset		-31.50

		Hyödykesijoitukset		-9.64

		Muut sijoitukset		130.64

		Sijoitukset yhteensä		-483.27

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-6.44

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-489.70

		SITOUTUNUT PÄÄOMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		16,183.6

		Lainasaamiset		1,113.7

		Joukkovelkakirjalainat		14,076.0

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,322.0

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,754.0

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		994.0

		Osakesijoitukset		14,253.7

		Noteeratut osakkeet		11,247.7

		Pääomasijoitukset		2,014.8

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		991.2

		Kiinteistösijoitukset		3,985.4

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,483.5

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		501.9

		Muut sijoitukset		1,835.1

		Hedge- rahastosijoitukset		679.9

		Hyödykesijoitukset		1.6

		Muut sijoitukset		1,153.6

		Sijoitukset yhteensä		36,257.9

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sitoutunut pääoma yhteensä		36,257.9

		TUOTTO -%		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-0.5

		Lainasaamiset		0.9

		Joukkovelkakirjalainat		-0.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.5

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-1.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		-3.7

		Noteeratut osakkeet		-5.5

		Pääomasijoitukset		3.5

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.0

		Kiinteistösijoitukset		0.7

		Suorat kiinteistösijoitukset		0.8

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		4.9

		Hedge- rahastosijoitukset		-4.6

		Hyödykesijoitukset		-591.0

		Muut sijoitukset		11.3

		Sijoitukset yhteensä		-1.3

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-1.4

		VOLATILITEETTI

		Joukkovelkakirjalainat		1.7

		Noteeraatut osakkeet		14.3

		Hedge-rahastosijoitukset		7.7

		Sijoitukset yhteensä		5.0

		Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.6

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 1																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

		NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi		2,856.0				3,021.3		0.0		2,994.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Eurooppa		4,604.0				5,352.6		0.0		4,120.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus USA		1,920				1,833.2		0		1,436.6																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Japani		539.0				400.8		0.0		260.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kiina		178.0				332.8		0.0		651.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kehittyvät markkinat pl. Kiina		593.0				452.9		0.0		1,243.0																																																														x

																																																																										x

				10,690.0		0.0		11,393.6		0.0		10,708.1		0.0		0.0																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Suomi		26.7				26.5		0.0		28.0		32.2		35.3																																																										x

		Eurooppa		43.1				47.0		0.0		38.5		35.0		30.3																																																										x

		USA		18.0				16.1		0.0		13.4		12.2		11.2																																																										x

		Japani		5.0				3.5		0.0		2.4		3.8		3.2																																																										x

		Kiina		1.7				2.9		0.0		6.1		3.4		3.1																																																										x

		Kehittyvät markkinat pl. Kiina		5.5				4.0		0.0		11.6		13.4		16.9																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, EN														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, SE																																						x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x		Finland		Finland

																																																																										x		Europe		Europa

																																																																										x		USA		USA

																																																																										x		Japan		Japan

																																																																										x		China		Kina

																																																																										x		Emerging markets excl. China		Tillväxtmarknaden exl. Kina

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																												x

																						JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA														JOUKKOLAINOJEN LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

		JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AAA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka A, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka <BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka NR, milj. €

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		AAA

		AA

		A

		BBB

		<BBB

		NR

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.

Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.
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0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0



		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016

		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2014		2014		2014		2014		2014		2014



AAA

AA

A

BBB

<BBB

NR

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997														ACCCODE9

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		FSIJ5				Ilmarinen		3.8		4.8		6.0		6.8		9.8		7.5		-4.0		10.8		15.8		-17.7		5.7		8.5		12.1		7.9		8.7		-0.5		-1.2		2.8		16.1		13.8		9.0

		FSIJ5M				Muut				5.2		4.4		6.8		7.6		8.6		-2.3		10.6		12.9		-14.0		5.2		8.8		11.1		7.8		7.7		2.4		1.8		4.5		10.5		9.6		8.1

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		5.9

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		4.2

		FSIJ9				Inflaatio, %

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, EN

																								3.8

																								0.0

																								5.9

																								4.2

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, SE





		



Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)

Muut

Ilmarinen

%



		



Ilmarinen's annual average real return (1997-)

Ilmarinen's annual average nominal return

Other

Ilmarinen

%



		



Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (1997-)

Ilmarinens genomsnittliga nominell avkastning (1997-)

Övriga bolag

Ilmarinen

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKAVARAISUUSSEURANTA				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2				100

		Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa														5.0		4.8		5.2		5.0		4.6

		Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Vakavaraisuusaste verrattuna vakavaraisuusrajaan				1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2

		Pension assets/technical provisions				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Provision for pooled claims treated equal to solvency capital				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		4.8		5.2		5.0		4.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Solvency limit/technical provisions *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

						64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

						130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

						1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Pensionstillgångar/ansvarsskuld

		Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

		Solvensgräns/ansvarsskuld *)

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997

		Vakavaraisuusasema oli 1,9 (2,2).

		Eläkevarat vasemman ja vakavaraisuusraja oikean asteikon mukaan.

		Aikaisempien vuosien osalta sovelletaan vuoden 2017 esitystapaa.

		*) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan. Vakavaraisuuspääoman määrä pysyi lähes ennallaan, mutta vakavaraisuusrajan laskentaperiaatteet muuttuivat.

		Tämän seurauksena vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja pieneni.

		Vakavaraisuusaste oli 1,9-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, EN

		Solvency position was 1.9 (2.2).

		Pension assets according to the scale on the left and solvency limit according to the scale on the right.

		For previous years, the method of presentation for 2017 is applied.

		*) The solvency limit changed on 1 January 2017 with the introduction of new legislation. The amount of solvency capital remained almost unchanged, but the principles for calculating the solvency limit changed.

		Consequently, the ratio of solvency capital to the solvency limit, which illustrates the solvency position, decreased.

		Solvency ratio was 1,9 times the solvency limit.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, SE

		Solvensställningen var 1,9 (2,2).

		Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen.

		I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.

		*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för beräkningen av solvensgränsen ändrades.

		Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.

		Solvensnivån var 1,9-faldig i förhållande till solvensgränsen.





		



Eläkevarat/vastuuvelka

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)

Eläkevarat/vastuuvelka

% vastuuvelasta

% vastuuvelasta



		

				Ilmarinen		Muut		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (19 v)				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (19 v)

		1997		9.0		8.1

		1998		13.8		9.6

		1999		16.1		10.5

		2000		2.8		4.5

		2001		-1.2		1.8

		2002		-0.5		2.4

		2003		8.7		7.7

		2004		7.9		7.8

		2005		12.1		11.1

		2006		8.5		8.8

		2007		5.7		5.2

		2008		-17.7		-14.0

		2009		15.8		12.9

		2010		10.8		10.6

		2011		-4.0		-2.3

		2012		7.5		8.6

		2013		9.8		7.6

		2014		6.8		6.8

		2015		6.0		4.4

		6/30/16		-0.6

		19,5 vuotta						5.7				4.0



H1/

Q1/

Pension assets/technical provisions

Provision for pooled claims treated equal to solvency capital

Solvency limit/technical provisions *)

Eläkevarat/vastuuvelka

% of technicl provisions

% of technical provisions

H1/

Pensionstillgångar/ansvarsskuld

Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

Solvensgräns/ansvarsskuld *)

Eläkevarat/vastuuvelka

i procent av anssvarskulden

i procent av ansvarsskulden

H1/



		



Ilmarinen

Muut

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (19 v)

Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (19 v)

%



		

				Prosentteina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		H1/2016		H1/2015		2015

				Vakavaraisuusraja		=DRData(ACT,10000,FSOL3X1,2016,6,True,EUR,100,)		14.1		=DRData(ACT,10000,FSOL3X1,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		=DRData(ACT,10000,FSOL3X4,2016,6,True,EUR,100,)		56.2		=DRData(ACT,10000,FSOL3X4,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1B,2016,6,True,EUR,100,)		33.2		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1B,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1,2016,6,True,EUR,100,)		29.4		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1,2015,12,True,EUR,100,)
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1 Soveltamisala ja määritelmät 
 



   



1.1 Soveltamisala 
Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa 
tarkoitettuihin valvottaviin: 



• vakuutusyhtiöt 



• työeläkevakuutusyhtiöt 



• vakuutusyhdistykset 



• vakuutusomistusyhteisöt 



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet 



• lailla perustetut eläkelaitokset (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos) 



1.2 Määritelmät 
Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: 



(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjei-
den soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia. 



(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla pe-
rustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos). 
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2 Säädöstausta ja kansainväliset suosi-
tukset 



 



   



2.1 Lainsäädäntö 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: 



• vakuutusyhtiölaki (521/2008, jäljempänä myös VYL) 



• vakuutusyhdistyslaki (1250/1987, jäljempänä myös VakYhdL) 



• laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995, jäljempänä myös UVYL) 



• laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997, jäljempänä myös TVYL) 



• laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004, jäljempänä myös Ra-
vaL) 4 luku 



• laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläk-
keiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muut-
tamisesta (853/2008, jäljempänä myös laki 853/2008) ja laki edellisen lain 8 §:n 
muuttamisesta (327/2010) 



• laki vakuutusluokista (526/2008, jäljempänä myös VakLuokkaL) 



• kirjanpitolaki (1336/1997, jäljempänä myös KPL)  



• osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä myös OYL) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä (614/2008, jäljempänä myös STMtpA) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n 
muuttamisesta (572/2012) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (6/2007) ja kyseisen ase-
tuksen muuttamisesta (49/2009) 



• valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä 
(89/2002) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan 
laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008) 



• asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista (453/1995) 



• kirjanpitoasetus (1339/1997, jäljempänä myös KPA)  
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• rahoitusvakuuslaki (11/2004) 



• julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija noudattaa 
lisäksi arvopaperimarkkinalain (746/2012, jäljempänä myös AML) ja soveltuvin osin 
sen nojalla annetun valtiovarainministeriön asetuksen säännöksiä arvopaperin liik-
keeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012, jäljempänä 
myös VMtaA) 



2.2 Euroopan unionin asetukset 
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 (32002R1606) sii-



hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta; EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1—4 



• Komission asetus (EY) N:o 1126/2008 (32008R1126) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1606/2002 mukaisesti; EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1—481 



2.3 Euroopan unionin direktiivit 
• Neuvoston direktiivi, 91/674/ETY (31991L0674) siihen myöhemmin tehtyine muu-



toksineen, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä; EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7—31  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY (32001L0065) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä 
pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätök-
sien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta; EYVL L 283, 
27.10.2001, s. 28—32 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY (32003L0051) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyri-
tysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kan-
nalta merkityksellinen teksti); EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16—22  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesä-
kuuta 2006 (32006L0046) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsoli-
doidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutus-
yritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston di-
rektiivin 91/674/ETY muuttamisesta 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoit-
tamisesta (Solvenssi II) 
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• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EY(32013L0034), annettu 26 
päivänä elokuuta 2013 tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilin-
päätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 
83/349/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti);(EUVL L 182, 
29.6.2013, s.19 - 76)  



 



2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 
(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännök-



siin: 



• vakuutusyhtiölain 8 luvun 29 §  



(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin TVYL 1 §:n mukaisesti 



• vakuutusyhdistyksiin VakYhdL 10 luvun 1 §:n mukaisesti  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
UVYL 40 b §:n mukaisesti  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin merimieseläkelain 196 §:ssä ja maatalousyrittä-
jän eläkelain 126 §:n mukaisesti. 



2.5 Kansalliset suositukset 
• Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet, joita sovelletaan vakuutustoimintaan niiltä 



osin kuin ne eivät ole ristiriidassa vakuutustoimintaa koskevien säädösten kanssa. 
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3 Tavoitteet 
 



   



(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on  



• varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja 
riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuu-
desta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen 
laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. 



• palvella mahdollisimman kattavasti valvottavan tilinpäätöksen laadintaa. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   13 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kos-
kevat määräykset 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



4.1 Vakuutusyrityksen laskentajärjestelmälle asetetut vaatimukset 



4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 8 )  



(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten 
tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät ai-
heuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen yhteisiä palve-
luja käyttäville kirjanpitovelvollisille ja yhden yhtiön eri toiminnoille ja vakuutusluokkaryh-
mille.  



(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi 
on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja meno-
lajikohtaiset tiedot. 



(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpi-
dossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tie-
toja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja kustannuslaskenta on voitava täsmäyttää liikekirjanpitoon. Täsmäytys-
laskelmat tulee dokumentoida ja varustaa niiden laatijan allekirjoituksella. 
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(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla hen-
kilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina. 



(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskel-
maan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuok-
ranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoihin kiinteistösijoitusten 
tuottoina. 



4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  9 - 1 0 )  



(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankinta-
menoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumi-
set, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamisiksi sekä sijoi-
tus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta.  



(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpi-
tonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet ar-
vonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).  



4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä. 



(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosit-
tain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanotta-
jalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista palveluista vapailla 
markkinoilla perittävillä korvauksilla. 



(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannus-
hintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset 
menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkiksi saadut hyvitykset 
poolien hoitokuluista, rinnakkaisvakuutusten palkkiot ja työttömyysvakuutuksen hoitopalk-
kiot. Menonvähennyserä on myös kansaneläkelaitokselta saatu korvaus työterveyshuol-
losta. Menonsiirto kirjataan palvelun myyjän menojen vähennykseksi ja palvelun ostajan 
menojen lisäykseksi. 



(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palve-
lujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa meno-
jen lisäykseksi. 
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4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikau-
sien virheiden korjaukset 



4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien vir-
heiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaise-
malla.  



(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan 
pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa 
oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja muutetaan ver-
tailutiedot jokaiselta tilinpäätöksessä esitettävältä tilikaudelta ikään kuin uutta tilinpäätök-
sen laatimisperiaatetta olisi sovellettu aina.  



(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useam-
malta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi 
(KILA:n lausunto 2005/1750). 



(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen. 



(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tili-
kausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.  



4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja ai-
kaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa 
koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia kos-
kevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan. 



(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen. 



4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät 
(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanra-



han määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän 
kurssiin.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 3 – 2 6 )  



(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamis-
ten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 
Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa. 
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(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätös-
päivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisoh-
jetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten valuuttamääräisten 
erien vaihtuvilla ja kiinteillä kursseilla laskettujen lukujen erotuksena, mikäli menettely an-
taa oikean ja riittävän kuvan kurssimuutosten vaikutuksesta. 



(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä 
ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset 
menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina 
tuloina/menoina.  



(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta 
käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikai-
suna käsittelylle ei myöskään ole. 



4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon  
(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen 



käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (An-
nettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon 
luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin 
sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun 2 a ja 2 b §:n mu-
kaista arvostusta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   17 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



5 Sijoitusten arvostaminen hankintame-
noon 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet 
(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti. 



(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momen-
tissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 8 )  



(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiin-
teiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006). 



(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumi-
sen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.  



(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, ker-
tyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 





file://Klut41/data/Saantely/Maaraykset_vakuutussektori/Vakuutusyhtiot/Suomi/all/398D5822AF7FFBBEC22571150056A542
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5.1.1 Sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 0 )  



(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy joh-
dannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopi-
mukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (poikkeus VYL 8 
luku 16 § 2 momentti). Vaihtoehtoisesti voidaan koko yhdistetty instrumentti kirjata ja ar-
vostaa yhtenä kokonaisuutena. Alimman arvon periaatetta noudatetaan myös siinä tapauk-
sessa, että lainan pääoma on turvattu. 



(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu 
erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta 
merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuu-
desta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyarvo. 



5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen 
palautukset 



(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusai-
kanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 1 6 )  



(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutus-
aikanaan suunnitelman mukaan. 



(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä 
osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan ra-
kennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus VYL 8 luku 
16 § 1 momentti). 



(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvon-
alentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvon-
alentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta. 



(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitel-
man mukaisista poistoista (16.10.2007). 



(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman 
muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman 
mukaisia poistoja. 
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5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinaväli-
neiden arvonalentuminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 7 )  



(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista 
johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa 
on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:  



• liikkeeseenlaskijan merkittävät taloudelliset vaikeudet 



• koronmaksun viivästyminen tai maksamatta jättäminen 



• konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely.  
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



5.1.4 Arvonkorotus 



(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 9 – 2 5 )  



(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuus-
yritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentu-
misella alennetun hankintamenon määräisinä.  



(20) Tytär- ja osakkuusyritysten osalta arvonkorotuksia saa tehdä vain asunto- ja kiinteistöyh-
teisön 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. 



(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suun-
nitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään 
poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2.7 kohta 
(58) ja luku 14.15.4 kohta (57). 



(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen pa-
lautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia pois-
toja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus 
kirjataan arvonkorotuksena. 



(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskel-
maan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen 
käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. 



(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. 
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(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tu-
loutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhtey-
dessä taseesta. 



5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 



momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merki-
tään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimää-
räisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).   



(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioi-
hin. 



5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 
(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyt-



töomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momen-
tissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 2 )  



(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai 
päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonko-
rotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 



(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitel-
lään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä sellaiset 
ennen vuotta 1978 tehdyt arvonkorotukset, joiden vastaerä on vapaassa omassa pää-
omassa, kuten arvonkorotukset, joilla on katettu vastuuvelan kasvua. 



(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden 
arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta 1978 voi-
massa olleiden säännösten perusteella. 
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6 Saamiset 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



6.1 Saamisten arvostaminen 
(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi 



merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen ar-
voon.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 6 )  



(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, 
jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.  



(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, 
jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen 
johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, josta ei 
todennäköisesti saada maksusuoritusta, kirjataan luottotappioksi. 
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7 Suojaaminen hankintamenopohjai-
sessa kirjanpidossa 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään   



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



7.1 Yleiset periaatteet 
(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja 



sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä. 



(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen 



• tiettyä sijoitusta tai sen osaa, samanlaisten sijoitusten ryhmää tai kassavirtaa  



• vastuuvelkaa 



tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.  



(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia 
johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdan-
naissopimuksia.  



(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suo-
jausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset 
kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.  



(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja 
VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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7.2 Kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 2 2 )  



(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaami-
sen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suo-
jauksen kohteesta ja suojaussuhteesta. 



Suojauksen tehokkuus 



(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos ku-
moaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti. 



Suojattava riski 



(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskei-
hin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödyke-
riski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussuhteessa joko arvon tai rahavirran 
muutoksia. Yksilöidyn riskin täytyy vaikuttaa tulokseen ja siltä on pystyttävä suojautumaan. 



(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että: 



• suojattavat riskit ovat yksilöitävissä, 



• suojaus on tehokas ja 



• suojausinstrumentti ja suojattavat erät ovat kohdistettavissa toisiinsa. 



Suojausinstrumentti 



(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yri-
tyksen ulkopuolinen vastapuoli.  



(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voi-
massaoloajalle.  



(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien kor-
koelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvon-
muutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.  



(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on koh-
distettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.  



Suojauskohde 



(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen 
riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suo-
jattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta sijoituksesta. 



(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyt-
täen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoi-
tuksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen riski, jolta suojaudutaan. 
Lisäksi suojatusta riskistä johtuvan kunkin ryhmään kuuluvan yksittäisen sijoituksen arvon 
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odotetaan vaihtelevan samansuuntaisesti suhteessa riskistä johtuvaan koko ryhmän ar-
vonmuutokseen. 



(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markki-
naehtoisen vastuuvelan korkoriski. 



Suojaussuhde 



(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain 
siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot: 



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



• Dokumentoinnin tulee sisältää: 
– yksilöidyt tiedot suojausinstrumentista ja suojauskohteesta, 
– kuvaus suojattavasta riskistä (riskeistä) ja riskin (riskien) luonteesta, 
– arvio ko. suojaussuhteen tehokkuudesta (selvitys siitä, miten vakuutusyritys 



arvioi suojausinstrumentin kykyä kumota suojattavasta riskistä johtuvat muu-
tokset suojattavan erän arvossa), 



– kuvaus siitä, miten ja milloin kyseessä olevaa suojauksen tehokkuutta mita-
taan, 



– kuvaus yrityksen riskienhallinnan tavoitteesta ja suojaukseen ryhtymisen 
strategiasta, jotka liittyvät tähän suojaukseen.  



• Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat arvon tai rahavirto-
jen muutokset erittäin tehokkaasti alun perin dokumentoidun, kyseistä suojaussuh-
detta koskevan riskienhallintastrategian mukaisesti. 



• Suojauksen tehokkuus on mitattavissa luotettavasti toisin sanoen sekä suojauskoh-
teen arvo tai rahavirrat että suojausinstrumentin käypä arvo ovat määritettävissä 
luotettavasti. 



• Suojausta on arvioitu jatkuvasti, periodikohtaisesti ja kumulatiivisesti, ja sen on to-
dettu tosiasiallisesti olleen hyvin tehokas eli suojauksen tehokkuuden tulee olla vä-
lillä 80 - 125 % koko suojauksen ajan. 



(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut 
periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuu-
den arviointimenettelyistä. 



(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja do-
kumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjan-
pidossa ei-suojaavana. 



7.3 Vastuuvelan suojaus 
(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.  
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7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 4 – 2 7 )  



(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja 
markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.  



(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kir-
janpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suo-
jausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta. 



(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannais-
sopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettu-
jen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä on riittävä yh-
teys. Arvonmuutosten välillä on riittävä yhteys, ja suojaus on tehokas, jos suojaavan joh-
dannaisen arvonmuutokset kumoavat suojattavan kohteen arvonmuutokset 80 – 125 %:sti. 



(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tu-
lee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai 
EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa tehtävä 
muu vakuusjärjestely.  



7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 8 – 3 4 )  



Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä 



(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien 
johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 



Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen 



(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvon-
muutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon. 



(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojatta-
van markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten 
arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se seuraa-
vassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. Peruutus kirjataan sijoitusten arvonalen-
tumisten palautuksiin. 



(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaa-
viin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot. 



(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tili-
kauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai 
tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan jaksottaa johdannais-
sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle.  
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(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -
125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän 
jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 
on esitetty määräys- ja ohjekokoelman luvussa 8.2. 



(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot. 
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8 Johdannaissopimukset 
 



   



8.1 Yleistä 
(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 



• sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, 
valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka 
muun muuttujan arvon muuttuessa 



• se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän netto-
sijoituksen kuin vaadittaisiin toisentyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin 
reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla 



• se toteutetaan tulevana ajankohtana. 



Johdannaissopimusten määritelmät 



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



(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osak-
keet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja 
korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronvaihtosopimuksiin liittyvät op-
tiot (swaptiot) sekä luotto-optiot ja luottoswapit. 



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



(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, kor-
koinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset. 



(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran 
vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pää-
omien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaihdeta sopimusten osapuol-
ten kesken. 



(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen teke-
mistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuk-
sen eräpäivää. 
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(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai 
niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).  



(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, 
joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määri-
tetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään 
säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.  



8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä  



8.2.1 Optiosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 2 0 )  



Sopimuksen solmiminen 



(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi 
merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asete-
tusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon saadun en-
nakkomaksun luonteisesti velaksi. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä tulisi ot-
taa tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkiot ynnä muut 
kulut. 



Sopimuksen sulkeminen 



(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta mak-
setun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position 
sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai kuluksi sille tilikau-
delle, jolloin sopimus suljetaan. Vastaavasti tulisi kirjata tuotoksi tai kuluksi alkuperäisestä 
sopimuksesta saadun, aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja vas-
takkaisesta sopimuksesta maksetun preemion erotus. 



Sopimuksen raukeaminen 



(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksa-
mansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, 
jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset arvonmuutokset 
oikaisevat tuottoa ja kulua. 



Sopimuksen toteuttaminen 



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



(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, 
maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushin-
nan lisäykseksi tai vähennykseksi. 



Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 
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(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan 
(markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilin-
päätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai 
positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää. 



(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuk-
sen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen 
tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, joka vastaa suojatta-
vasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden tuotoksi kirjattua määrää. Kuluksi 
tulisi kirjata myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä 
osa preemion arvonlaskusta. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä 
alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vas-
taavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon 
erotuksesta vastaavasti kulua. 



(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -
kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskel-
maan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. Mikäli kuitenkin sopimuk-
sen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys 
tulisi kirjata tulosvaikutteisesti. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä 
alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei 
tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteutetaan. 



(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei 
tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopi-
muksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tulisi kirjata. 



8.2.2 Termiinisopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  2 1 – 3 2 )  



Sopimuksen solmiminen 



(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei 
suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi 
taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna ai-
kaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai ku-
luksi, jolloin sopimus suljetaan. 
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Sopimuksen toteuttaminen 



(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin to-
teutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden 
poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jol-
loin luovutus tapahtuu. 



(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden han-
kintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä 
tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerran laadittavassa tilin-
päätöksessä asianomaista omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisesti. 



(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoas-
taan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikau-
den tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy. 



(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai 
position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuk-
sesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuuden periaatteella tuo-
toksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. 



(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, 
joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä 
oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella suojataan tulevia 
termiinisopimuksen kohde-etuuteen tehtäviä sijoituksia, voidaan nettoarvon tilityksen mää-
rällä oikaista kohteen hankintahintaa. Hankintamenon oikaisu jaksottuu hankitun joukko-
velkakirjalainan tai rahamarkkinasijoituksen hintaerojaksotuksen yhteydessä kyseisen inst-
rumentin pitoajalle. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi so-
pimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti ar-
vioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää oikaistuna sopimuk-
sesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. 



(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken to-
dennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta 
määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta (arvonalennuksen palautus) oikaistuna sopimuksesta aikaisemmin 
kirjatuilla arvonmuutoksilla. Termiinisopimuksen arvonlaskusta tulisi kirjata kuluksi myös 
suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus. Ylitystä 
vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpää-
töksessä aiheettomaksi. 



(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvon-
muutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kir-
jata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen 
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arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata ku-
luksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraa-
vassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termii-
nikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi 
termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero 
voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta tilinpäätöksen anta-
maan kuvaan tilikauden tuloksesta. Valuuttatermiinillä suojattu lyhytaikainen valuuttamää-
räinen saaminen tai velka voidaan kuitenkin arvostaa suoraan termiinikurssiin, mikäli kor-
koeron merkitys on vähäinen. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken toden-
näköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisem-
pina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen sopimuksen sulke-
mista tai päättymistä tehtävässä tilinpäätöksessä kuluksi. Realisoitumattomia tuottoja ei 
tulisi kirjata.  Ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen 
piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurs-
sin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta 
tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  3 3 – 3 8 )  



Sopimuksen solmiminen 



(33) Koron- ja valuutanvaihtosopimusten solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen 
solmimishetkellä ei suoriteta maksuja. Kaikki sopimukset tulisi kuitenkin rekisteröidä ta-
seen ulkopuolisina sitoumuksina sopimusten tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi 
jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuk-
sella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli saamis- tai velkaerä on 
poistunut taseesta, johdannaissopimuksen voitto tai tappio tulisi kirjata heti tuotoksi tai ku-
luksi. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuk-
sen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. 



(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja 
valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen 
nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua arvostuskulua. Sopimuksista aiheutuvien tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kirjata kuluksi 
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määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta. Suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylit-
tävä osuus diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kui-
tenkin aina kirjata kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se 
osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuu-
tosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen 
kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua tulisi kirjata. Mikäli kuiten-
kin kassavirtojen nykyarvojen negatiivinen erotus ylittää suojattavan kohteen positiivisen 
arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, 
mikäli se seuraavassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimää-
räisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi. 
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9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostoso-
pimukset 



 



   



9.1 Arvopapereiden lainaus 



9.1.1 Lainaksiantaja 



O H J E  ( k o h d a t  1 - 4 )  



(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa. 



(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia 
koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja 
muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tulisi merkitä 
tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti tuotoksi. 



(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja 
saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden 
poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -
tappio. 



(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä. 



9.1.2 Lainaksiottaja 



O H J E  ( k o h d a t  5 - 9 )  



(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan 
myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi 
lainaksiantajalle. 



(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettu-
jen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan 
määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muut vastikkeet (kä-
teisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tilinpäätökseen suoriteperusteisesti 
kuluksi. 



(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle 
realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen 
suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 
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(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä ai-
heutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi. 



(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuk-
sen päivämäärä ja myyntihinta. 



9.2 Takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 1 2 )  



(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti 
niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan ta-
seeseen. 



(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet 
tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi. 



(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omai-
suuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu kor-
vaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen voimassaolo-
ajalle. 
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10 Sijoitusten käypien arvojen määrittämi-
nen 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



10.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 9 )  



(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). 



(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätös-
päivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, 
käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäätöspäivän kurssi 
on määritetty KILA:n yleisohjeessa ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja 
muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 



(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten ar-
vostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä. 



(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös 
sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämi-
seen. 



(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetel-
män toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perustel-
tava ja menetelmä dokumentoitava. 
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(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuusteki-
jöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomi-
oon varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 



10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen 



(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa 
tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, ve-
sialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. 
Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 2 0 )  



(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotet-
tavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus. 



(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.  



(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä va-
pailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuk-
sella. 



(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään seuraavasti: 



• sijoituskiinteistön osista tai vastaavien sijoituskiinteistöjen markkina-arvosta johdet-
tuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määritettävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen tuottoarvoon perustuvien arvostusmallien ja –tekniikoiden 
avulla laskettuun arvoon, jos se on luotettavasti määritettävissä; tai 



• jos sijoituskiinteistön käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, sijoituskiinteistö 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon: 



• kiinteistön käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet 



• rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin ja kunnal-
listeknisten töiden valmiusaste 



• vuokrataso, vuokrasopimusten sisältö ja alueen vuokranäkymät 



• yleinen markkinatilanne ja tuottovaatimukset. 



(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon mää-
rityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien 
käyttö on erityisesti tällöin suotavaa. 



(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määri-
tetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön ve-
loista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakkeiden velkaosuuden 
vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 
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(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua 
alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uu-
delleen arviointiin. 



(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta 
taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravara-
joituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta 



10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 1 – 3 3 )  



(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. 



(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätös-
päivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen 
puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kau-
pantekopäivä tai milloin noteerausta ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurs-
sia. 



(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa 
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. 



(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-ar-
von kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten 
kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusar-
voa. Peruste tälle on selostettava tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 



(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään  



• rahoitusvälineen osista tai samanlaisten rahoitusvälineiden markkina-arvosta joh-
dettuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen arvostusmallien ja –tekniikoiden avulla laskettuun arvoon, 
jos se on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• jos rahoitusvälineen käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, rahoitusväline 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta ta-
holta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



Tytäryritysten osakkeet ja osuudet 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   38 (124)  
     



 



 



 



  
 



(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai 
osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä ar-
vottomina. 



Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 



(28) 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 



(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää 
markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin 
käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvona käytettävä 
enintään substanssiarvoa. 



Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 



(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei 
ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotap-
pion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisar-
voa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä lopullisesti todettu. 



Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit 



(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa 
markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja 
siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkee-
seenlaskijan tai muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona (rahavirtojen nyky-
arvo). 



Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet 



(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua 
markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. 
Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtojen nykyarvoon 
tai optioiden arvonmääritysmalliin. Mikäli tällaisen markkinahinnan laskemiseen käytetään 
jotakin arvonmääritysmallia, on valitun menetelmän käyttö perusteltava ja menetelmä do-
kumentoitava. Valittua arvonmääritysmallia on kyseisen johdannaissopimuksen osalta so-
vellettava jatkuvasti, ellei ilmene perusteltua syytä sen muuttamiselle. 



(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on 
osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapi-
täviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, miksi käytetty malli antaa tar-
kemman arvion johdannaisen käyvästä arvosta. 
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11 Tuloslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



11.1 Tuloslaskelman kaava 
(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen. 



(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoit-
tavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV. 



(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) har-
joittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutus-
liikkeessään. 



(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat 
osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja 
kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutusyhtiön 
tai sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai sivuliike harjoittaa hen-
kivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkovakuutus-
luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Täl-
löin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henki-
vakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II. 



(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan 
kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoimin-
nan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. 



(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 – 1 1 )  



(10) Annettaessa STMtpA:n mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voi-
daan joko käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimik-
keitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa 
siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 



 



(11) Tuloslaskelmassa varustetaan tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinusetu-
merkillä (-). 



 



I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus1 



 Vakuutusmaksutuotot 
Vakuutusmaksutulo       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta2         _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 



Liikekulut4             _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta5     _____ 
Tasoitusmäärän muutos           _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos5          _____ 



 
  1 Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää 
pois, jos vakuutusteknisiä laskelmia on vain yksi. 
2 Osuus merkitään vain jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava sivuliike harjoittaa merkittävässä määrin myös vahinkova-
kuutusta. 
3 Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
4 Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
5 Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuutusteknisessä laskelmassa. 
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II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1 



Vakuutusmaksutulo 
 Vakuutusmaksutulo         _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonnousut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonlaskut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto2        _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 



III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1 



Vakuutusmaksutulo3 



Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset3        _____ 
 Korvausvastuun muutos3        _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos3          _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9        _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 
  



 
  6 Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
8 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotus. Arvonkorotus voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luvun 9 §). 
9 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu. 
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IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1 



Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut6,11,7,8      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan kulut vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut6,11,7,9      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto6        _____ 
Muut tuotot 
 Konsernireservin vähennys6,12,13,14       _____ 
 Muut           _____   _____ 
Muut kulut 
 Konserniliikearvon poisto6,12,13,14       _____ 
 Liikearvon poisto13,14         _____ 
 Muut           _____  _____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta16          
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,         _____  _____ 
Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta        _____ 
 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)6     _____  
Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       _____ 
Tilinpäätössiirrot 
 Poistoeron muutos         _____ 
 Verotusperusteisten varausten muutos                           _____  _____ 
Tuloverot 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,                   _____  _____ 
Muut välittömät verot           _____ 
Vähemmistöosuudet6           _____ 
Tilikauden voitto (tappio)           _____ 



   
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



11.2 Tuloslaskelman täyttäminen 



11.2.1 Vakuutusmaksutuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



 
  10 Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
11 Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
12 Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
13 Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
14 Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta. 
16 Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
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(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja 
muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä 
ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia maksuja. 



(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen mak-
sut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden 
aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu, veloitettu tai ei. 
Vain perittävissä oleva maksu voidaan sisällyttää maksutuloon maksamattomana.  



(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopi-
muksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita 
vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, että saamisiin liit-
tyvä raukeaminen vähennetään kokemusperäisen arvion mukaisena. 



(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden va-
kuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensi-
vakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta. 



(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa: 



• veloittamatta olevat vakuutusmaksut, silloin kun maksut voidaan laskea vasta vuo-
den lopussa 



• puolivuosi-, neljännesvuosi- tai kuukausieräisistä vakuutuksista veloittamatta olevat 
erät sekä vakuutuksenottajilta perittävät maksutapakorotukset; henkivakuutuksessa 
vain, mikäli niihin on saamisoikeus 



• kertamaksut 



• rinnakkaisvakuutuksessa vakuutusyhtiön tai -yhdistyksen osuus kokonaisvakuutus-
maksuista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajilta saatavat jälleenvakuutusmak-
sut 



• portfoliosiirtomaksut 



• TyEL 163 § mukaisen laiminlyönnin ajalta peritty korotus. 



(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa: 



• luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajille hyvitetyt portfoliosiirtomaksut  



• lakkautettujen vakuutusten maksunpalautukset 



• vakuutusmaksuvero, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, lii-
kennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmämak-
sut ja luvussa14.6 luetellut muut julkiset maksut. 



(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, 
kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksu-
suoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luottotap-
piokirjauksen palautus merkitään samaan tuloslaskelman erään.  
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(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot. 



Jälleenvakuuttajien osuus 



(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksetta-
vat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuu-
tussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vähennetä palkkioita 
ja voitto-osuuksia. 



Vakuutusmaksuvastuun muutos 



(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  
Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa 
ja kuluissa. 



11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 4 1 )  



Maksetut korvaukset 



(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumis-
ajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luo-
vutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut. 



(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskuk-
selle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista. 



(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällyte-
tään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutusla-
jien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(26) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu vahingoittunut omaisuus ja luotto- ja takaus-
vakuutuksen vahingoista yhtiölle tai sivuliikkeille jääneet vastavakuudet, joita tilinpää-
töshetkellä ei vielä ole realisoitu ja joita ei ole vähennetty korvausvastuusta, merkitään 
käyvästä arvosta kuitenkin enintään vastuun määräisenä tilikauden maksettujen korvaus-
ten vähennykseksi ja taseen omaisuudeksi. Riidattomat regressisaamiset käsitellään vas-
taavalla tavalla. 



(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. 
Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään 
muihin saamisiin. 



(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen va-
hingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaami-
set voidaan vähentää myös korvausvastuusta. 
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(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina 
saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merki-
tään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti tapahtuu tai 
käypä arvo muuttuu. 



(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmava-
kuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmä-
korvauksia. 



(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a 
§:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat 
korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työ-
kyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toi-
minnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetään erikseen 
omina erinään maksetuissa korvauksissa, eikä niitä sisällytetä vakuutuslajikohtaisiin mak-
settuihin korvauksiin. ( Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään 
maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja 
tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukset). (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttunei-
den eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokor-
vauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä 
ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen 
vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut 
merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n 
osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voimaan 
1.1.2017) 



(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon 
tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suori-
tukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merkitään myös 
VEKL:stä eläkelaitokselle aiheutuvien menojen ja kulujen peittämiseksi saatavat erät kor-
koineen. Saaminen/velka VEKL:stä kirjataan korkoineen siirtosaamiseen/-velkaan. 
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Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos 



(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien kor-
vausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö 
Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 
11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvaus-
vastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitami-
sesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suurui-
sena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuo-
toissa ja kuluissa. 



(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana erä-
nään. 



11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 2 – 4 5 )  



(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. 
Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana 
hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksenantajien puo-
lesta, mutta vastaa tällöinkin juridisesti vakuutuksenottajalle vain vakuutussopimuksessa 
tarkoitetusta omasta osuudestaan. 



(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa 
kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla 
osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutusluokkaryhmän 
korvaukseksi. 



(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaa-
vasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.  



(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkais-
vakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuu-
tuksena pooliosuuksien suhteessa. 



11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 5 2 )  



(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopaperei-
den indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentu-
misten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot. 



(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä 
muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikau-
delle, jona voitonjaosta on päätetty. 
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(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarauspro-
visiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisää-
teisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutusmaksuja pakkotäytän-
töteitse perittäessä kertyneet viivästyskorot ja kertakaikkiset viivästyskorotukset. 



(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon 
ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopa-
perin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).  



(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai 
muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitou-
tunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseen-
laskijaa tai muuta osapuolta sitova siten, ettei sitä voida purkaa sopimusaikana. 



(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyn-
tituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä ko-
rot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omistusyhteyskiinteistöyhtei-
söiltä. 



(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa. 



11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 3 – 5 4 )  



(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa 
kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat ar-
vonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luku 9 §). 



(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Si-
joitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset 
arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arvostettaessa sijoitukset 
käypään arvoon ja kirjattaessa arvon muutos tuloslaskelmaan. 



11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 6 0 )  



(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan 
pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan 
hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot. 



(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pää-
omavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä 
muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitus-
toiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 
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(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet 
korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien 
jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut. 



(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 
12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja 
työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 
§:n 1 momentissa ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja 
korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa. 



11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 1 – 6 3 )  



(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot. 



(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitus-
toiminnan tuotoissa ja kuluissa. 



(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-
tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin. 



11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut  



O H J E  ( k o h d a t  6 4 – 7 0 )  



(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka synty-
vät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoitu-
neiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.  



(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätök-
sessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden 
palautuksiin. 



(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannais-
sopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopi-
mus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksesta syntynyt tulos 
kirjata hankintahinnan lisäykseksi ja vähennykseksi. 



(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syn-
tyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna. 



(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukai-
nen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuk-
siin. 



(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin 
välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja 
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avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti 
vaikuta tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopi-
musten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oi-
kaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja. 



11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  7 1 – 7 2 )  



(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoi-
minnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti 
merkitä muiden sijoitusten kuluihin. 



(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoi-
minnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuot-
toihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata taseessa ”Muihin velkoi-
hin” ja maksetut vastikkeet merkitään vastaavasti ”Muihin saamisiin”. 



11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  7 3 )  



(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luo-
vutuksessa syntynyt voitto/tappio.  



11.2.11 Liikemenot ja poistot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 1 )  



(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. 



(75) 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 suunni-
telman mukaiset poistot ja myyntivoitot/tappiot 



• valinnaisesti myös liikearvon/konserniliikearvon suunnitelman mukaiset poistot ja 
konsernireservin vähennys, ellei niitä ole esitetty muissa kuluissa/tuotoissa. 



(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon 
kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin. 



(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 
14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esite-
tyllä tavalla. 



Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin 
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(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosään-
töjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti: 



(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat ku-
lut 



• Vahingon, eläkehakemuksen ja muun 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 



(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin 
hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja 
seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 14.4). (Annettu 
29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapa-
turma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunnan 
kuluista. Myös tulevan jälleenvakuutuksen korvaustoiminnan kulut esitetään tässä erässä. 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(82) 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 



(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot 
sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet. 



(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut 



• Vakuutuskannan hoitaminen 
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• Tulevan ja menevän jälleenvakuutuksen kannan hoitaminen 



• Vakuutusmaksun veloittaminen ja periminen 



• Hyvitysten ja alennusten käsittely 



• Tilastojen laadinta 



• Maksu- ja vastuuvelkaperusteiden laatiminen 



• Tuotesuunnittelu 



• Vahingontorjunta (ennalta ehkäisevä) 



(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut 



• Yrityskuvan ylläpitäminen 



• Tiedotustoiminta 



• Konttori-, henkilöstö- ja koulutuspalvelut ynnä muut sisäiset palvelut 



• Sisäinen laskentatoimi 



• Kirjanpito ja tilinpäätös 



• Tilintarkastus 



• Sisäinen tarkastus 



• Ylin johto ja hallintoelimet 



• Omistaja- ja sijoittajasuhteiden hoitaminen 



• Lakisääteiset maksut 



(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään: 



• ETK:n kustannusosuus = työeläkeyhtiön osuus ETK:n yhteisesti katettavista kus-
tannuksista (ennakot ja lopullinen tarkistuserä) 



• Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu 
oikeushallintomaksu 



• Finanssivalvonnan valvontamaksu  



(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK 
erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Ky-
seisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.  



(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne 
ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheu-
tuvat kulut 



• Sijoitussuunnitelmien tekeminen 



• Sijoituspäätösten tekeminen 
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• 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 



(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut 



• Muihin tuottoihin kirjatusta suoritteiden myynnistä aiheutuvat kulut 



(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vä-
hennyseränä. 



(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueor-
ganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien ke-
hittäminen. 



(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaa-
vasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön 
mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat kulut) merkitään aina 
tuloslaskelman toimintokohtaisiin liikemenoihin. Suoraan omistettua ja yhtiömuotoista kiin-
teistöä kohdellaan samalla tavalla. Kiinteistöjen omia ylläpitokuluja ei sisällytetä näihin ku-
luihin.  



Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero 



(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta 
suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).  



(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2. 



(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon. 



(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä 
mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä 
voi olla esimerkiksi verotus. 



(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonais-
poistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen 
vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. Kertynyt poistoero 
esitetään taseen vastattavaa puolella tilinpäätössiirtojen kertymässä. 
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11.2.12 Muut tuotot ja kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 9 – 1 0 0 )  



(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hal-
linto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän 
ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat kulut (luku 4.2).  



(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot 
ja kulut. 



11.2.13 Tilinpäätössiirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 1 – 1 0 2 )  



(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten 
varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja 
alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella kate-
taan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslaskelmassa investoin-
tivarauksen vähennykseksi ja poistoeron lisäykseksi. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 3 – 1 0 9 )  



(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.  



Tilikauden verot 



(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa 
otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen 
ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot. 



(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimer-
kiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien 
verot) tai liitetiedoissa. 



(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suorite-
perusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudat-
taen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.  



Laskennalliset verot 



(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon 
jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tili-
kaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään taseessa. 
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(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos.  Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka 
tai -saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 



(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisoh-
jetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).  
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12 Tase 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



12.1 Taseen kaava 
(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko 
käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisä-
tään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää 
pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 
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VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 
Kehittämismenot         _____ 
Aineettomat oikeudet1        _____ 
Liikearvo          _____ 
Konserniliikearvo2,3         _____ 
Muut pitkävaikutteiset menot       _____ 
Ennakkomaksut1         _____   _____ 
Sijoitukset 
Kiinteistösijoitukset 
 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet    _____ 
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä   _____  _____ 
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteisyrityksissä 
 Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä  _____ 
 Samaan konserniin kuuluvien yritysten liikkeelle 
  laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja 
 lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1,2  _____ 
 Osakkeet ja osuudet omistusyhteisyrityksissä4  _____ 
 Osakkeet ja osuudet muissa omistusyhteisyrityksissä2 _____ 
 Omistusyhteisyritysten liikkeelle laskemat 
 rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
  omistusyhteisyrityksiltä     _____   _____ 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet      _____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet     _____ 
 Osuudet yhteissijoituksista     _____ 
 Kiinnelainasaamiset      _____ 
 Muut lainasaamiset      _____ 
 Talletukset       _____ 
 Muut sijoitukset      _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletesaamiset       _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset       _____ 
Saamiset 
Ensivakuutustoiminnasta 
 Vakuutuksenottajilta1      _____ 
 Vakuutusedustajilta1      _____  _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta        _____ 
Muut saamiset         _____ 
Maksamattomat osakkeet/osuudet/  
takuupääoma/pohjarahasto        _____ 



 
  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. 
4 Erä esitetään vakuutusyhtiön ja yhdistyksen taseessa ja konsernitaseessa, jos osakkeita ja osuuksia ei konsernitaseessa eritellä muista 
omistusyhteysyrityksistä. 
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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           _____ 



  



 
  5 Erä esitetään konsernitaseessa. Erillistilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen 
merkitä omana eränään taseeseen (KPL 5 luvun 18 §). KPA 2 luvun 6 §:n mukaan liitetietona on esitettävä KPL 5 luvun 18 §:ssä tarkoite-
tut laskennalliset verovelat ja –saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
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VASTATTAVAA 
Oma pääoma/Peruspääoma9 
Vakuus9          _____ 
Muu peruspääoma9         _____ 
Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____ 
Takuupääoma         _____ 
Ylikurssirahasto         _____ 
Arvonkorotusrahasto         _____ 
Vararahasto6          _____ 
Käyvän arvon rahasto        _____ 
Muut rahastot 
 Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset 
 rahastot       _____ 
 Muut rahastot       _____ 
 Keskushallinnon tili9      _____  _____ 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)       _____ 
Tilikauden voitto (tappio)         _____ 
Pääomalainat           _____ 
Vähemmistöosuudet2        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Poistoero       _____   
 Verotusperäiset varaukset     _____  _____ 
Konsernireservi2,3         _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vahinkovakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen  
 vakuutusmaksuvastuu7,8       _____ 
 Vahinkovakuutuksen korvausvastuu7   _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen korvausvastuu7    _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen korvausvastuu7,8   _____ 
 Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7     _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
 Vakuutustekninen vastuuvelka      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus       _____  _____ 
Pakolliset varaukset 



 
   
6 Kohtaa sovelletaan osakeyhtiöissä. 
7 Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi vakuutustek-
ninen laskelma. 
8 Erällä tarkoitetaan omalla vastuulla olevaa eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä osuutta. 
9 Erä merkitään sivuliikkeen osalta 
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 Eläkevaraukset1        _____ 
 Verovaraukset1        _____ 
 Muut pakolliset varaukset1       _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletevelat          _____ 
Velat 
 Ensivakuutustoiminnasta       _____ 
 Jälleenvakuutustoiminnasta       _____ 
 Joukkovelkakirjalainat       _____ 
 Vaihtovelkakirjalainat        _____ 
 Lainat rahoituslaitoksilta       _____ 
 Eläkelainat         _____ 
 Muut velat         _____ 
 Laskennalliset verovelat5       _____  _____ 
Siirtovelat            _____ 
Vastattavaa yhteensä          _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)  
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12.2 Taseen täyttäminen 



12.2.1 Aineettomat hyödykkeet 



(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävai-
kutteiset menot. 



(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  8 - 1 0 )  



(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset 
oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet. 



(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syn-
tynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin. 



(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparan-
nusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjel-
mien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli ne on akti-
voitu. 



12.2.2 Sijoitukset 



Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat 



O H J E  ( k o h t a  1 1 )  



(11) Saman konsernin yrityksellä tarkoitetaan tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä kaik-
kia niitä yhteisöjä, jotka kuuluvat emo- ja tytäryrityksenä laajimpaan konserniin, jossa va-
kuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys on mukana riippumatta siitä, ovatko ne yhdistelty konser-
nitilinpäätökseen. Saman konsernin yritys on käsitteenä laajempi kuin konserniyritys. Sa-
man konsernin yritys voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiö ja sen tytäryritys, mutta myös va-
kuutusyhtiön oma emoyritys tai viimeksi mainitun muu tytäryritys. (Konserniyritys: Vakuu-
tusyhtiö tai vakuutusyhdistys ja sen oman konsernin tytäryritykset ovat konserniyrityksiä) 
(KILA:n lausunto 1991/1557). 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 9 )  



(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutus-
yhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritel-
lään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konsernin kaikki 
omistukset, mutta ei laajemman konsernin omistuksia (Osakkuusyritys KPL 1 luku 8 §). 



(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhtei-
sön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin 
sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär-, osakkuus- 
tai muu omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin kuin osakkeita ja osuuksia 
ei esitetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 
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Kiinteistösijoitukset 



Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiin-
teistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuok-
raoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oikeudet vesivoimalaitoksen 
käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on 
vahvistettu kiinnitys.  



(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liit-
tymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja 
vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet, jotka on aktivoitu. 



(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhtei-
söissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoi-
tukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään tase-erään Osakkeet ja osuudet. 



Lainasaamiset 



(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin 
luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma-
lainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.  



(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään 
kiinteistösijoituksina. 



Muut sijoitukset 



Osakkeet ja osuudet 



(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan 
osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoi-
men yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa, puhelinosuus-
todistukset, siirtokelpoiset liittymismaksut ja ynnä muut vastaavan tyyppiset erät. 



Rahoitusmarkkinavälineet 



(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kun-
tien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiin-
teätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee tiettyjen tekijöiden mukaan, 
esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden korkokannan mukaan, on 
myös pidettävä rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvina. 



(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumuk-
set, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (in-
deksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat, muut joukko-
velkakirjalainat, talletustodistukset sekä muut vastaavat jälkimarkkinakelpoiset haltija- ja 
määrännäisvelkasitoumukset. 
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Osuudet yhteissijoituksista 



(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt 
tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä. 



Lainasaamiset 



(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat 
kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelai-
nat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja henkilökuntalainat.  



Kiinnelainasaamiset 



(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan 
lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelai-
nasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden vakuutena on myös vakuu-
tuskirja.  



Talletukset 



(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoi-
tus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei 
koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikka ne tuottaisivat korkoa. 



Muut sijoitukset 



(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitus-
ten kohtiin. 



Jälleenvakuutustalletesaamiset 



(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, 
jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenva-
kuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä jälleenvakuutuksenot-
tajat ovat pidättäneet. 



(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata 
niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenotta-
jalle. 



(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan 
velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden 
antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään annettuina pantteina 
vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa.  



12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhti-
öissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mah-
dolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoitukset.  
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(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin 
liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.  



(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, 
joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kes-
ken. 



(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön 
osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. 



12.2.4 Saamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 4 5 )  



Saamiset ensivakuutustoiminnasta 



(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinko-
vakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovi-
tuilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä riippumatta siitä, 
onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä veloitettu vai ei.  



(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuu-
tussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja 
joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa. 



(36) Saaminen TyEL 186 §:n mukaisesta pakkovakuuttamisesta ja pakkovakuuttamisen yhtey-
dessä peritty korotus sekä TyEL 163 §:n mukainen myöhässä otetun TyEL:n mukaisen va-
kuutuksen johdosta peritty vakuutusmaksun korotus merkitään saamiseksi ensivakuutuk-
senottajilta. 



(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittä-
jiltä ja vakuutusasiamiehiltä.  



Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 



(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenva-
kuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.  



(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut saamiset 



(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja ve-
lallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).  



(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteis-
toimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet 
vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.  



(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotuk-
seen perustuvat saamiset. 
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(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkova-
kuutuslajien jakojärjestelmästä. 



Maksamattomat osakkeet ja osuudet 



(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merki-
tystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta. 



Laskennalliset verosaamiset 



(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli 
nämä ovat olennaisia.  



12.2.5 Muu omaisuus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



Aineelliset hyödykkeet 



(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Ta-
varavarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä kor-
vausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, mikäli sitä ei ole 
vähennetty korvausvastuusta. 



Rahat ja pankkisaamiset 



(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nos-
toa ei koske aikarajoitus. 



Muu omaisuus 



(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus. 



12.2.6 Siirtosaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 7 )  



Korot ja vuokrat 



(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei 
vielä ole maksettu.  



(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankki-
saamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
olevat sijoitukset. 



Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 



(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muu-
tos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.  
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(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuoletta-
maan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettä-
vissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi vaikutusaikanaan. 



Muut siirtosaamiset 



(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset 
erät (tulojäämät ja menoennakot). 



(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaali-
turvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täy-
dentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan olennaisuuden periaa-
tetta noudattaen siirtosaamisena taseeseen. 



(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta. 



(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen 
saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkatto-
mien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen 
kustannustenjaon saamiserään. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan. 



12.2.7 Oma pääoma 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 8 – 5 9 )  



Käyvän arvon rahasto 



(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 
luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 



(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi 
sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta kyseessä olevista ra-
kennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka on merkitty tuloslaskelmassa ku-
luksi. 



12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 0 )  



(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Pois-
toeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 
11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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12.2.9 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 1 )  



(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut 
lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



 



12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 2 – 6 4 )  



Vakuutusmaksuvastuu 



(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä 
taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta 
(zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata kuluksi vaikutusaikanaan. 



Korvausvastuu 



(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja ta-
kausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidat-
tomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.  



Jälleenvakuuttajien osuus 



(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai va-
kuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jäl-
leenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuvelan bruttomää-
ristä. 



12.2.11 Pakolliset varaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



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



12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut 
vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten 
nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisille muille yrityksille. 



(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omis-
tukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenva-
kuutustalletevelkoihin. 
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12.2.13 Velat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 6 )  



Velat ensivakuutustoiminnasta 



(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen makset-
tuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja 
vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille tai ensivakuutusta hoita-
ville yhtiöille.  



(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutus-
maksusaamisista. 



Velat jälleenvakuutustoiminnasta 



(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuu-
tuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat. 



(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole 
tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut velat 



(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun 
tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.  



(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoi-
mintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden 
perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksut. 



(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palo-
suojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen en-
nakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettä-
vät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä vahvistettuun verotukseen tai ennakkoverolippuun 
perustuva maksamaton tulovero. 



(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutus-
lajien jakojärjestelmälle. 



Laskennallinen verovelka 



(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. 
Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos. Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai 
-saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 
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12.2.14 Siirtovelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 7 – 8 1 )  



(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan lasken-
nalliset erät (menojäämät ja tuloennakot). 



(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liitty-
vine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henki-
lösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusvelka) siltä osin, kuin 
niitä ei tilitetä tilikaudelta maksettuja palkkoja koskevien ennakonpidätysten yhteydessä, 
maksamattomat palkkiot sekä ensi- että jälleenvakuutuksen osalta, maksamattomat va-
kuutusmaksut, vuokrat ja korot.  



(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka si-
sällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Lii-
tolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.  



(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttö-
myysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien 
kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen. 
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13 Rahoituslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä 
rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tili-
kauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä 
konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja 
niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 7 )  



(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai 
epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä 
ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. Rahoituslaskelma 
on esitettävä myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 



(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laati-
misesta (30.1.2007).  



Rahoituslaskelmamallit: 



Suora rahoituslaskelma 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Saadut vakuutusmaksut        _____ 
 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____ 
 Maksetut korvaukset         _____ 
 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____ 
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 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        _____ 
 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        _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(Epäsuora rahoituslaskelma) 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____ 
 Oikaisut           
                   Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos1                _____ 
  Sijoitusten arvonalentumiset ja       
  arvonkorotukset tai realisoitumattomat      
                   arvon muutokset2        _____ 



 
  1 Omalla vastuulla olevan vakuutusteknisen vastuuvelan muutos. 
2 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset sekä tuloutetut arvonkorotukset ja niiden oikaisut. Mikäli sijoitukset arvos-
tetaan kirjanpidossa käypään arvoon, lisätään/vähennetään sijoitusten realisoitumattomat arvon muutokset. 
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  Realisoitumattomat kurssi voitot/-tappiot     _____ 
  Pakollisen vastuuvajauksen muutos     _____ 
  Suunnitelman mukaiset poistot      _____ 
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua     _____ 
  Muut oikaisut3         _____ 
 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        _____ 
 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        _____ 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 
  3 Muut oikaisut esim. rahoituskulut, investointien rahavirtaan sisällytettävät myyntivoitot ja -tappiot sekä tuloverot varsinaisesta toimin-
nasta. 
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14 Liitetiedot 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä 
VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, 
STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot sekä muualla laissa (esi-
merkiksi AML) vaaditut tiedot. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikau-
delta. 



 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 



14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 1 0 )  



(6) Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Vahinkovakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista  
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 Jälleenvakuutus  
 



Henkivakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista 
 Jälleenvakuutus  
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukai-
sesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä va-
kuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuolella tehtyjen va-
kuutussopimusten vakuutusmaksutulo ei ylitä 5 % ensivakuutusmaksujen kokonaismää-
rästä. Rajaa tarkastellaan vahinko- ja henkivakuutuksen osalta erikseen. 



(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään 
vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen. 



(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen vakuutusmaksu-
tuloon. 



(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).  



14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta 
vuodelta seuraavan 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 tasoitusmäärän muutosta  (rivit 1-4) 



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



(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksu-
tuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla 
ja voitto-osuuksilla. 



(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden 
vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksu-
tulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuitenkin ilmoittaa 
kolmen suurimman ensivakuutusluokkaryhmän tiedot sekä jälleenvakuutuksen tiedot. 



(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):  



Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat: 
 



Lakisääteinen tapaturma       (20 §)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 



 
  1 Työtapaturma- ja ammattitautilaki i (459/2015) 
2 Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) 
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Oikeusturva         17 
Matka-apu         18 
Muut         16 



14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien 
osuutta eritellään seuraavasti: 



 Henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 
 Muu yksilöllinen henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 
 Muu kapitalisaatiosopimus 
 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 
 Muu ryhmähenkivakuutus 



 Eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 
 Muu yksilöllinen eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 
 Muu ryhmäeläkevakuutus 



 Jatkuvat vakuutusmaksut 
Kertamaksut 



 Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta 



(16) 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 olemassa olevista vakuutuksista on odotet-
tavissa seuraavanakin vuonna.  



(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut mak-
setaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset. 



(18) Henkivakuutuksessa maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään 
seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 Henkivakuutus 
 Eläkevakuutus 
Jälleenvakuutus  
Maksetut korvaukset yhteensä 
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Josta: 
Takaisinostot 
Säästösummien takaisinmaksut 
Muut 
 



Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista  



(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muussa tapauksessa 
sovelletaan luvun 14.2 määräyksiä. 



14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut 
korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2 
  Työnantajan osuus 
  Työntekijän osuus 
 YEL:n mukainen vakuutus 



Valtion eläkerahastoon suoritettava 
siirtymämaksu (-) 
Vakuutusmaksutulo1 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) 
 TyEL 
 YEL 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



 



 



(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti: 



 Ensivakuutus 
 Maksettu eläkkeensaajille 
  TyEL:n mukainen vakuutus 



 
  1 Luottotappioilla vähennettynä 
2 Erään sisällytetään TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen korjausmaksut ja jälleenvakuuttajien osuus (-) 
 





tel:n
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  TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 2 
  YEL:n mukainen vakuutus 
              YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 
 Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia1 
  TyEL-eläkkeet 
  YEL-eläkkeet 
 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen  
 perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta 
  YEL:n valtion osuus 
  VEKL:n valtion korvaus 
Korvaustoiminnan hoitokulut 
Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Maksetut korvaukset yhteensä 



 (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



 (Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.5 Henkivakuutuksen lisäedut 
(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tar-



koitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisä-
eduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen. 



(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, 
korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten. 



(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustek-
niseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 5 )  



(25) Liitetiedoissa tulee kertoa: 



• Lisäetujen jakamista koskevista tavoitteista ja siitä miten lisäetujen jakamista kos-
kevat tavoitteet tilikaudella ja pitkällä aikavälillä ovat toteutuneet. Jos tavoitteita ei 
ole saavutettu, selvityksestä tulee ilmetä perustelut/syyt sille sekä asian vaikutus 
annettavien lisäetujen määrään (eurot). Mikäli lisäetutavoitteita on tilikaudella muu-
tettu, tulee kertoa perustelut/syyt muutokselle ja muutoksen vaikutuksesta tulevien 
lisäetujen määrään. Liitetiedossa tulee antaa selvitys, mikäli tulevien lisäetujen va-
rausta (lisäetuvastuu) on tilikaudella käytetty muuhun kuin lisäetuihin. Selvityksestä 
tulee silloin käydä ilmi myös asian vaikutus tulevien lisäetujen määrään. 



• Lisäetujen jakamista koskevan päätöksen vaikutus tilikauden tulokseen (eurot), 



 
  1 Maksettuihin/saatuihin kustannustenjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien 
aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta. 
2 Erään sisällytetään jälleenvakuuttajien osuus (-) 
 
 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   78 (124)  
     



 



 



 



  
 



• Tulevien lisäetujen vastuun bruttomuutos (eurot) tilikaudella, (alkusaldo + määrän 
lisäys tilikauden aikana ja - määrän vähennys tilikauden aikana = tilikauden loppu-
saldo) (”varaukset” = lisäetuvastuu). 



14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 6 )  



(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähen-
netyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjes-
telmämaksut eritellään seuraavasti: 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista1 
Jakojärjestelmämaksut 
Vakuutusmaksuvero 
Palosuojelumaksu 
Liikenneturvallisuusmaksu 
Työsuojelumaksu 
Muut julkiset maksut 
Yhteensä 



14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
 Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin2 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2 



  Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)3 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot kiinteistösijoituksista2,4 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 



 
  1 Ei koske työeläkevakuutusyhtiötä 
2 Kyseiseen tase-erään liittyvät tuotot 
3 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle nimikkeelle (Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ja Tuotot sijoituksista muihin omis-
tusyhteysyrityksiin), mikäli osakkuusyrityksen erityisluonne vaatii esittämistä sijoitustoiminnan alla. 
4 Tuotot ja korkokulut saman konsernin yrityksiltä on kerrottava erikseen kunkin erän osalta 
5 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon KPL 5 luvun 2 a ja 2b §:n mukaisesti 
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 Tuotot muista sijoituksista2,4 



  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Yhteensä 
 



Arvonalentumisten palautukset 
 Myyntivoitot 
 Yhteensä 
 
Sijoitustoiminnan kulut 
             Kulut kiinteistösijoituksista 
            Kulut muista sijoituksista 
            Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4 
 Yhteensä 
 
Arvonalentumiset ja poistot 
             Arvonalentumiset 
             Rakennusten suunnitelmapoistot 
 Myyntitappiot 
 Yhteensä 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen 
arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 
Sijoitusten arvonkorotus 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 
Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 
arvon muutoksia5  
            Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot 
seuraavasti: 



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



14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 9 )  



(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eri-
tellään liitetiedoissa seuraavasti: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
Sijoitustoiminnan kulut 
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Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten 
realisoitumattomia arvon muutoksia 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



14.9 Liikekulut 



14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) 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 
 



(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti: 



Vakuutusten hankintamenot: 
 Ensivakuutuksen palkkiot 
 Muut vakuutusten hankintamenot 
Vakuutusten hoitokulut 
Hallintokulut: 
 Lakisääteiset maksut  
  ETK:n kustannusosuus 
  Oikeushallintomaksu 
  Finanssivalvonnan valvontamaksu 
  Muut erät 
 Muut hallintokulut 
Yhteensä 



(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, 
joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uu-
distus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle henkilöstölle maksettuja palk-
kioita. 
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14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 3 7 )  



(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). 
Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti: 



Vahinko- ja henkivakuutus: 



Maksetut korvaukset 
Liikekulut 
Sijoitustoiminnan hoitokulut1 
Muut kulut 
Yhteensä 
 



Eläkevakuutus: 



Maksetut korvaukset 
 Korvaustoiminnon hoitokulut 
 Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Liikekulut 



Sijoitustoiminnan hoitokulut1 



  Kulut kiinteistösijoituksista 
  Kulut muista sijoituksista 
Muut kulut 
Kokonaisliikekulut yhteensä 



(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeuk-
selliset menonsiirrot on eriteltävä. 



(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, 
annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikear-
von poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimintokohtaisiin poistoihin. 



 
   1 Mikäli hoitokuluihin sisältyvät myös oman sijoitusorganisaation liikekulut 
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14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikau-
sia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion 
muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset 



14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 8 )  



(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikai-
sempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma pääoman erittely). 



14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 9 )  



(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden 
korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutok-
sista (kuten laskuperusteiden muutokset) sekä virheiden korjauksista. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 



14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 0 )  



(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutok-
sista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje 
suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



Hankintameno 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 



 
Arvonalentumiset 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 
  



 
  1 Hyödykeryhmäkohtaisessa laskennassa 
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14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon 



14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 1 )  



(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:  



Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä 
        hankintameno1    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 osuudet2 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Lainasaamiset 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Osuudet yhteissijoituksista 
 Kiinnelainasaamiset 
 Muut lainasaamiset 
 Talletukset 
 Muut sijoitukset3 
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 luvussa.5.1 kohdassa (8). 
2 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle riville Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä ja Osakkeet ja osuudet muissa omistusyh-
teysyrityksissä. 
3 Kun muiden sijoitusten määrä on olennainen, on siitä annettava lisätietoa. 
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14.12.2 Kiinteistösijoitukset  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 2 )  



(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta. 



      Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset 
      kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys 
      osakkeet1  yrityksiltä   yrityksiltä 
Hankintameno 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
 poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 
 



Arvonalentumiset 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen 
 arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Arvonkorotukset 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Arvonkorotukset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 



14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 3 – 4 4 )  



(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot: 



 
  1 Sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 
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Jäljellä oleva hankintameno 
Kirjanpitoarvo 
Käypä arvo 



(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katso-
taan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan va-
paa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpäätöksessä konserniyri-
tysten omassa käytössä. Henkilökunnalle vuokratut tilat eivät ole omassa käytössä. Käytöl-
tään jaetuissa kiinteistökohteissa oman käytön osuus lasketaan tarvittaessa neliömetrien 
tai muun sellaisen jakosuhteen perusteella. 



14.12.4 Osakkeet ja osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 5 )  



(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityk-
sissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti. 



14.13 Lainasaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä 
oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan. 



         Jäljellä oleva hankintameno: 
Muut lainasaamiset: 
Pankkitakaus 
Takausvakuutus 
Vakuutuskirja 
Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) 
 



Jäljellä oleva hankintameno 
Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, 
esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällyte-
tään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin. 



(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlai-
nauksen) yhteismäärän seuraavasti: 



Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) 
Muut kiinnelainasaamiset 
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Muut lainasaamiset 
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 0 )  



(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti: 



Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo 
vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo) 
  



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 



(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien mak-
settujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on 
suuruudeltaan olennainen. 



14.15 Oma pääoma 



14.15.1 Oman pääoman erittely 



(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaisesti. 



14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 2 )  



(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomis-
tajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti: 
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 Osakepääoma/takuupääoma 
 Muu oma pääoma 
 Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille 
 Vakuutuksenottajien osuus 
 Yhteensä 



14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma 



(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määri-
tellään UVYL 28 §:ssä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 4 )  



(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää 
vakuuden määrän. 



14.15.4 Arvonkorotusrahasto 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 5 7 )  



(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan seuraavasti: 



 Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset 
 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 
 Yhteensä 



(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaan. 



(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään 
rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta 
tilikausilta kyseessä olevista rakennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka 
on merkitty tuloslaskelmassa kuluksi. 



14.16 Voitonjakokelpoiset varat 
(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 



§:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä 
ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voitonjaosta osakkeen-
omistajille/takuupääoman omistajille. Laskelma annetaan vain tilikaudelta.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 9 )  



(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: 



Tilikauden voitto 
+ Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin 
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- Taseen osoittama tappio 
- Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä1 



- Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 



- 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 määrä1,2 



- Muut jakokelvottomat erät (ks. mm. VYL 16 luku 5 §) 
- Muut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 



14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka 



14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu 



(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yh-
teenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun las-
kennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä. 



14.17.2 Korvausvastuu 



(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään 
viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä. 



14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 2 )  



(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti: 



 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vakuutusmaksuvastuu 
 Korvausvastuu 
 Jälleenvakuuttajien osuus 
 Yhteensä 



14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 3 )  



(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan 
seuraavasti: 



 
  1 Siirtymäaika: aktivoitu ennen 31.12.2004 (OYL:n muutos 30.12.2004/1304) 
1 Ei sisällä valuuttakurssieroja. Laskennallinen verovelka tulee ottaa huomioon. 
2 Ei koske sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevien sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja ja kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävien rahoitusvälineiden arvonnousuja. 
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Vakuutusmaksuvastuu 
 Vastaiset eläkkeet 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu  
 Ositettu lisävakuutusvastuu 
 Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä  
 



Korvausvastuu 
 Alkaneet eläkkeet 
 Tasoitusmäärä  3 
Korvausvastuu yhteensä 
 



Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 



14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 4 )  



(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti: 



Alkaneiden eläkkeiden vastuu 
 Varsinainen vastuu 
 Tasausvastuu 
Yhteensä 
Vastaisten eläkkeiden vastuu 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta 
Vastuuvelka taseessa 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.18 Velat 



14.18.1 Pitkäaikaiset velat  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista ve-
loista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



 



 
 
 
 
3 Koskee vain Eteraa 
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Muut liitetiedot 



14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä 
ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta 
vaikutuksesta tuloverotukseen. 



(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista ve-
roveloista ja -saamisista (12.9.2006). 



14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 9 )  



Vakuudet 



(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu 
omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on an-
nettu esimerkiksi seuraavasti: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri/IAS 24 ja OYL 
8 luku 6 §) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain. 



(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän 
velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti: 



• vieraan pääoman erä1, josta vakuus (vakuudet) on annettu 



• kiinteistökiinnitykset 



• irtaimistokiinnitykset 



• pantit 



• takaukset. 



(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain. 



 
  1 Vakuutustekninen vastuuvelka, jälleenvakuutustalletevelat, muut velat ja siirtovelat (STMtpA 12 §) 
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Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 



(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri IAS 24 OYL 8 
luku 6 § i) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/ ja takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seu-
raavasti: 



• vuokravastuut (ml. leasingvastuut) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• takaisinostovastuut 



• eläkevastuut 



• johdannaissopimuksista johtuva vastuu (luku 14.22 kohta (84)) 



• muut vastuusitoumukset 



• muut vakuutusyhtiötä koskevat taloudelliset vastuut/järjestelyt.  



(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä 
seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja 
lunastusehdot. 



(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oi-
kean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun 
euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituksesta (KPA 2 luku 7 § 
3 mom.) ja arvostusperiaatteista. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi: 



• Vastuu ALV 13 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän alv-velasta (ALV 188 §) 



• Kuluksi kirjaamattomat pääomalainan korot 



• Rah.vakL:n siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn ja edelleen pan-
tatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus palaut-
taa se. 



(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/si-
toumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vas-
tuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatetta noudattaen nimel-
lisarvoon tai sitä korkeampaan todennäköiseen arvoon. Mikäli vastuun rahamäärää on vai-
kea arvioida, tulee vastuusta antaa kirjallinen selostus niin yksityiskohtaisesti, että tilinpää-
tös antaa oikean ja riittävän kuvan vakuutusyrityksen tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. 
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(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kui-
tenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonais-
määrä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vastaava erittely. 



(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yh-
teisvastuu. 



14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 0 – 8 2 )  



(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laa-
dusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen 
kestoajasta. 



(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, 
määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista 
tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.  



(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvo-
paperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti. 



14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 3 – 8 9 )  



(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttä-
misessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi sel-
vittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpidollinen) ja muuhun tar-
koitukseen. Edellä mainitut tiedot tulisi antaa, jos johdannaissopimusten määrä on merkit-
tävä tai niihin perustuva riski on olennainen vakuutusyrityksen toiminnan kannalta. Jos joh-
dannaissopimusten merkitys on vähäinen, tulisi tästä mainita erikseen. 



(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti: 



Korkojohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Koronvaihtosopimukset 
Valuuttajohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Valuutanvaihtosopimukset 
Osakejohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
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 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
Muut johdannaissopimukset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 



Muut 



(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopi-
musten osalta. 



(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot 
edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdan-
naisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalta ostetun valuutan tilin-
päätöshetken eurovasta-arvo ja osakejohdannaisten osalta osakkeiden käypä arvo tilin-
päätöshetkellä. Lisäksi tulisi esittää kussakin alaryhmässä sopimusten ajallinen ulottuvuus, 
jos tieto on olennainen sopimuksiin liittyvän riskin arvioimiseksi. 



(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen 
markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määri-
tysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin alaryhmän osalta 
erikseen. Valuuttamääräiset sopimukset tulisi muuttaa euromääräisiksi avista- tai termii-
nikurssiin sopimuksesta riippuen.  



(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaati-
osta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä. 



(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut 
laskentaperiaatteet. 



Vastuuvelan suojaaminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 0 – 9 2 )  



(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tieto-
jen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä 
siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sovelletaan kirjanpidollista suo-
jaamista.  



(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön talou-
dellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan 
välittymiseksi. 



(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämi-
sessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on 
yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat riskienhallinnan tavoit-
teet ja strategia. 
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14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 3 – 9 9 )  



(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään 
seuraavasti: 



 Henkilöstökulut: 
 Palkat ja palkkiot 
 Eläkekulut 
 Muut henkilösivukulut 
 Yhteensä 



(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja 
palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan 
ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkioita (luku 14.9.1). Palkkoihin ja 
palkkioihin ei lueta luontaisetuja. 



(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut ku-
ten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina 
henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat tietyssä prosenttisuhteessa 
palkkojen ja palkkioiden määrään. Eläkekulut, jotka sisältävät sekä pakollisista että vapaa-
ehtoisista eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut, esitetään erikseen. 



(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja 
vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hal-
lintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista toimielin-
kohtaisesti: 



• Palkat ja palkkiot 



• Eläkesitoumukset 



• Rahalainojen yhteenlaskettu määrä, määrän lisäys ja vähennys tilikauden aikana 
sekä lainojen pääasialliset korko- ynnä muut ehdot 



• Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan 
luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin koh-
tiin. 



(98) Vakuutusyhtiö, jonka arvopaperit ovat AML:ssa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin koh-
teena tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, antaa palkoista ja palkkioista sekä eläkemaksuista tiedot henkilöittäin eriteltyinä. 



(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukau-
sien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällyte-
tään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa on oikaistava 
yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos kirjanpitovelvolli-
sen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-aikaisia työntekijöitä, voidaan tilikauden työ-
tunnit laskea yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen henkilön teoreettisella kokonaistunti-
määrällä.  
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14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 0 – 1 0 1 )  



(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot sa-
man konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä 
muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien osak-
keiden ja osuuksien tiedot on annettava erittelyssä, mikäli kyseessä olevat osakkeet ja 
osuudet edellä mainittujen osakkeiden ja osuuksien kanssa ylittävät STMtpA 13 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan rajat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen 
merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä 
mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin kuin 
kiinteistön omistusta ja hallintaa. 



14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei 
koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet 



(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätök-
sen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista. 



(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihto-
ehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 
mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 4 )  



(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhtei-
sön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuu-
sitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



14.26 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 5 )  



(105) VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä sekä OYL 12 luvussa tarkoitetusta pää-
omalainasta ilmoitetaan velkoja, pääomalainan määrä, pääasialliset lainaehdot ja lainalle 
maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai muu hyvitys. Mikäli pääomalaina on jul-
kisen kaupankäynnin kohteena tai Euroclear Finland Oy:n hoidossa, annetaan tämä tieto 
eikä velkojia tarvitse ilmoittaa. 
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14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 6 )  



(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske 
konsernia): 



Vakavaraisuuspääoma1 



 Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen2 
 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu 
        Tasoitusmäärä 3 
 Pääomalainat 
 Aineettomat hyödykkeet(-) 
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 Muut erät4 
  



TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



14.28 Riskit ja riskienhallinta 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 2 )  



(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaat-
teet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja val-
vonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luokittelu, riskimittarit, valvonnanrajat) 
sekä raportointi. 



(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta 
olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita ris-
kejä. 



(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallinnanstrategiat 



• Riskienhallintaprosessit 



• Vakuutusmatemaattiset oletukset ja 



 
  1 Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma on määritelty TVYL 16 §:ssä.  
2 TVYL 16 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuuspääoma eritellään siten, että oma pääoma tappioiden ja ehdotetun voitonjaon vähentämisen 
jälkeen sekä arvostuserot esitetään netotettuina. 
3 Esimerkiksi TVYL 16 d §:n mukaiset omistukset 
4 Koskee vain Eteraa, Eteran tasoitusmäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava osa. 
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• Määrällisiä tietoja vakuutusriskeistä. 



(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategiat 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Määrällisiä tietoja sijoituskannan riskirakenteesta. 



(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä. 



(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista muista riskeistä. 



14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 1 3 )  



(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös 
konsernin liitetietoihin. 
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15 Tunnusluvut 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän mää-
räyksen säännöksiä. 



15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  



15.1.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 1 2 )  



(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden 
osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa 
ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä. 



(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnus-
lukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja 
riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tarvittaessa lisätietoja. 



(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan 
muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, 
mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä. 
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(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos 
työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilin-
päätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitettava niiden laskentakaavat ja tun-
nuslukujen sisältö. 



(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaa-
van raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja 
edellisen tilikauden tiedot. 



15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 5 6 )  



Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 



(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja 
työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 
1.3.2015) 



Sijoitustoiminnan nettotuotto  



(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(15) 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. 



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



(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa.  



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 
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(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä.  



(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoito-
kulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalk-
kiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen va-
luuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmak-
sut, takaisinmaksupalkkiot ja muut korkotuotot. 



(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.  



(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutu-
neeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.  



(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti). 



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod). 



(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti). 



Liikevaihto 
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(32) Liikevaihto = 



 +vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita 
 ja jälleenvakuuttajien osuutta 
 +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja 
 +muut tuotot 



(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela li-
säksi kansaneläkelaitoksen osuuden. 



Kokonaisliikekulut 



(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti. 



Kokonaistulos 



(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)= 
 +Vakuutusliikkeen tulos3 
 +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 
 +Hoitokustannustulos 
        +Muu tulos 



Tulosanalyysi (ei koske Melaa) 



(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan 
lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta to-
teutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkistusmaksun erotuksesta joh-
tuva kyseisen osan korjaus per 1.7.v-1.  



 
       Vakuutusliikkeen tulos (Liite 1.10) 



(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattami-
seen käytettävissä oleva maksuosa. 



(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon 
tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen 
erotuksesta johtuva korjaus. 



(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan. 
 



Vastuuvelan tuottovaatimus 



(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuve-
lan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r. 



 
 



𝑟𝑟𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 +
(1 + 𝑟𝑟)0,5 − 1



(1 + 𝑟𝑟)0,5 (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 − (1 + 𝑟𝑟)𝑉𝑉�𝑣𝑣−1) 



 



 
  3 Eteran vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa otetaan huomioon yhtiön työkyvyttömyyseläkemenon täydennysmäärä.  Eteran TyEL:n 
mukaisen vakuutuksen erityisperusteiden mukaisesti laskettu suure KP sekä osa, joka arvioidaan tarvittavan työkyvyttömyysliikkeen ta-
soitusmäärästä 
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𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 ja tilinpäätöksen mu-
kainen vastuuvelka. 



(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä 
tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siir-
tohetkeen asti. 



(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan 
tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristus-
ten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti. 



(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun 
ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuo-
den tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoidaan. 



 
       Hoitokustannustulos (Liite 1.9) 



(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasaus-
vastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 
§:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellisen tilivuo-
den toteutuneen ja arvion erotus. 



(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä 
lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustannusosaan.  



(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan 
lukien suunnitelman mukaiset poistot. 



 
      Muu tulos 



(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen 
kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettui-
hin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksuista tulevan 
tuloksen, vastuunsiirroista johtuvan osittamattoman lisävakuutusvastuun muutoksen, va-
kuutusmaksuvastuun osan VA2 koron, muut tuotot ja kulut sekä analyysillä eriteltyihin tulok-
siin sisältyvä laskentatekninen epätarkkuus. 



(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kan-
nanluovutuksen vaikutusta. 



 
   (Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016) 



Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa) 



(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hal-
lintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta 
saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläkelaitoksen tulee ilmoittaa 
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liikekuluksi kirjatut, hoitokustannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta ai-
heutuneet kulut4. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa) 



(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa vii-
deltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osa-
vuosiraporttia.  



• vakavaraisuusraja  



• vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 



• vakavaraisuuspääoma 



• Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen 
vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste %) 



• Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan (vakavaraisuusasema) 



(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan 
esittää yhdessä tai erikseen.  



Eläkevarat 



(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti 



TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma 



(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työ-
tulosumma- arvio koko vuodelta. 



Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä 



(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen. 



(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, las-
ketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin si-
ten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran. 



(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien 
lukumäärästä. 



15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tun-
nusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut 



15.2.1 Yleistä 



(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden 
Suomessa oleviin sivuliikkeisiin. 



 
  4 Vuodesta 2016 lähtien erään ei sisällytetä eläkelaitokseen työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liitty-
viä henkilöstökuluja. 
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(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös va-
kuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyh-
tiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään. 



(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut 
tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytetty-
jen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä, tulee tun-
nusluvun nimeen lisätä tarkennus ”(IFRS)”. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 0 – 7 3 )  



(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä 
tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä mää-
räyksestä.  



(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja 
muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osa-
vuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.  



(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslu-
kuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tar-
vittaessa lisätietoja.  



(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yh-
tiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on 
lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet. 



(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun 
laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä mää-
räyksessä esitetyllä tavalla. 



(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuo-
siraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edelli-
sen tilikauden tiedot. 



Pääomalaina 



(69) Mikäli pääomalainan (saatu) tilikauden aikana kertynyttä korkoa ei ole merkitty tuloslaskel-
maan tai mikäli tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana kertynyttä korkoa ei ole mer-
kitty tuloslaskelmaan ja taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuissa käytettävästä tulok-
sesta ja/tai omasta pääomasta. Pääomalainaa ei oteta huomioon tunnusluvuissa omaan 
pääomaan kuuluvana eränä, mikäli se on esitetty velkana.(Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 
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Verot 



(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tu-
loveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen 
veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai aikaisemmilta tilikausilta 
maksettua tai palautettua tai maksuun pantavaa tai palautettavaa veroa. Tuloveroilla tar-
koitetaan tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä veroja.  Jos aikaisempiin tilikausiin kohdis-
tuvien verojen määrä on olennainen, ilmoitetaan tämä tunnusluvusta annettavan tiedon 
yhteydessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Laskennalliset verovelat ja –saamiset 



(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden 
muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisoh-
jeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroja kirjattu taseeseen. Jos 
kaikkia laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ja niiden muutoksia ei ole sisällytetty tulos-
laskelmaan ja taseeseen, kerrotaan tunnuslukujen yhteydessä, että ne on sisällytetty tun-
nuslukuihin ja annetaan tästä menettelystä tarvittavat lisätiedot. 



Tilinpäätössiirtojen kertymä 



(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman 
mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan 
huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen kertymästä vähen-
netään laskennallinen verovelka ennen erän huomioon ottamista omana pääomana. Vas-
taavasti menetellään konsernitilinpäätöksessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)   



Pakolliset varaukset 



(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden 
taloudellisen luonteen mukaisesti. 



15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 6 )  



Liikevaihto 



(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
 



(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
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Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos 



(76) Liikevoitto tai -tappio= 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkova-
kuutus) 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiir-
toja ja veroja (henkivakuutus) 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Tulosanalyysit 



(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutuotot 
Korvauskulut 
Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 
 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
 



Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet1 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutulo 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Maksetut korvaukset 
Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 



 
  1 Koskee konsernitilinpäätöstä 
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Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 
 



Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Lisäedut (asiakasedut)2 
 



Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet 1) 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Kokonaistulos 



(79) Kokonaistulos= 
Liikevoitto/-tappio 
+/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän 
arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto 



(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolasken-
nassa. 



(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(82) 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 (sijoitus-
omaisuus alle 250 miljoonaa euroa) ja pienet sivuliikkeet (sijoitusomaisuus alle 250 miljoo-
naa euroa) voivat käyttää tunnuslukua laskiessaan sitoutuneena pääomana sijoitusten 
vuoden alun ja lopun keskiarvoa käyvin arvoin ja sijoitusten tuottoina sijoitusten kirjanpidol-
lisia tuottoja, joita oikaistaan sijoitusten arvostuseroilla. 



 
  2 Lisäetuihin sisällytetään takuukoron ylittävät korot 
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(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotet-
tua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun mark-
kina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko 
kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä 
kauden loppuun. Tuotto sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea myös muulla tavalla, jos 
sen antama tulos ei tarkkuudeltaan olennaisesti poikkea edellä mainitulla menetelmällä 
saadusta tuloksesta. 



(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa. 



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 



(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä. 



(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten 
oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoi-
minnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen valuuttakurssierot) 
siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmaksut, takaisinmak-
supalkkiot ja muut korkotuotot. 



(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.  



(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutu-
neessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat. 



(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).  



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa. 
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(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



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



(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti). 



 



Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin 
arvoin) 



(100) Kokonaispääoman tuotto= 
±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 



(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen 
keskiarvona. 



(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitet-
tyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muu-
toksilla. 



(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja va-
kuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksu-
tuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut vakuutus-
tekniset vastuuerät. Perustekorkokulu lasketaan kertomalla vuoden alun diskontattu vas-
tuuvelka edellisen vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla. Mikäli edellä mainittu mene-
telmä ei anna oikeaa kuvaa perustekorkokulun määrästä, yhtiön tulee laskea perustekor-
kokulu tarkemmalla menetelmällä. 
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(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutu-
neet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman 
kurssivoitot ja -tappiot. 



Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 



(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan 
lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mah-
dollinen osa-aikaisuus. 



(106) 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-aikai-
sia työntekijöitä, voidaan laskea tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen 
henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 



15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 7 )  



Vakuutusmaksutulo 



(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Vahinkosuhde 



(108) Vahinkosuhde – prosentteina = 
korvauskulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = 
korvauskulut (ilman perustekorkokulua) 
x 100 
vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) 



(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 



Liikekulusuhde 



(111) Liikekulusuhde prosentteina = 
liikekulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutus-
aste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoeh-
toisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta. 



Bruttoliikekulusuhde 
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(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = 
Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita 
x 100 
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Yhdistetty kulusuhde 



(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = 
vahinkosuhde + liikekulusuhde 



(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = 
vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde 



(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä 
bruttoliikekulusuhdetta). 



(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 



15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 8 – 1 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



(118) Vakuutusmaksutulo = 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  



Liikekustannussuhde 



(119) Liikekustannussuhde prosentteina = 
+liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen 
hankintamenojen muutosta 
+korvausten selvittelykulut 
 x 100 
kuormitustulo (ja taseen loppusumma) 



(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormi-
tustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liike-
kulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita. 



(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä 
liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käyte-
tään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan. 



15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 2 – 1 2 6 )  



(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuu-
tusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekoh-
taisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osakekohtaisen 
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oman pääoman tämän määräyksen mukaisesti. Lisäksi lasketaan osakekohtainen sub-
stanssi käyvin arvoin. Osakeantioikaisuja ja osakkeiden lukumäärän laskentaa käsitellään 
tarkemmin IAS 33:ssa.  



Osakekohtainen oma pääoma 



(123) Oma pääoma 
 
Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin) 



(124) +oma pääoma 
±sijoitusten arvostuserot2 
±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista 
 
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslu-
kujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkiva-
kuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa. 



Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut 



(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen kon-
sernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä 
IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa kerrotaan lasken-
nan toteutustapa. 



 
  2 Sijoitukset, joita ei ole kirjattu taseessa käypään arvoon. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   114 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



16.1 Toimintakertomus  
(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta kos-



kevia säännöksiä.  



(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai 
lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakerto-
muksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.  



(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakerto-
mukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua 
VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 - 9 )  



(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintaker-
tomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerkiksi vuosikertomus. 



(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tu-
loslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin 
pääsarakkeittain.  



(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonais-
katsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta 
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteistä työeläkevakuutusta 
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harjoittavaa konsernia, tulee tämä katsaus esittää sellaisessa muodossa, että siitä käy sel-
västi ilmi, ettei sitä ole laadittu konsernia tai konsernitilinpäätöstä koskevia säännöksiä 
noudattaen. Sen vuoksi muun muassa tuloslaskelma-, tase- ja toimintakertomustermien 
käyttö on rajoitettava viralliseen tilinpäätökseen. 



16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei 
koske työeläkevakuutusyhtiötä) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 )  



(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstie-
dotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 
luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvollisuudesta. 
Muihin julkisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan säännöksiä osavuosikatsauksesta ja johdon 
osavuotisesta selvityksestä siten kuin VYL 8 luvun 27 §:ssä säädetään. 
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17 Konsernitilinpäätös 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



17.1 Konsernitilinpäätös 
(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 



1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.  



(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen STMtpA:n säännöksiä noudattaen. 



(6) Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoitus-
palveluyritys, konsernitilinpäätös voidaan VYL 8 luvun 22 §:n mukaan laatia myös siten 
kuin RavaL:n 4 luvussa säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi 
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RavaL:n 4 luvussa tarkoitetun 
ryhmittymän konsernitilinpäätöksessä vakuutustoimialan konsernitilinpäätös laaditaan siten 
kuin tässä luvussa määrätään. 



17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus 



(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta 
riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin 
määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 1 )  



(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten 
työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet. 



(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomis-
tuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin, kuin osakkeita ja osuuksia ei esi-
tetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 



(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätök-
sen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt 



(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdis-
tellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 
luvun 3 §:n perusteella. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 1 4 )  



(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konserniti-
linpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu 
osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta olen-
naisia, yhdistely on kuitenkin suoritettava tältä osin. 



(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mai-
nitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muu-
takin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa. 



17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdistelemi-
nen 



O H J E  ( k o h t a  1 5 )  



(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi 
yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin 
ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset 



(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laaditta-
essa. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 7 – 1 9 )  



(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin 
rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 luvun 4 §:n 2 momentin 
mukaisina valmistelevina yhdistelytoimenpiteinä konsernitaseeseen kyseisen tytäryrityksen 
omaisuuden arvonkorotuksiksi, arvonalentumisiksi tai arvonalentumisen palautuksiksi. 
Omaisuuden arvo konsernitaseella ei kuitenkaan saa ylittää omaisuuden käypää arvoa. 
Muunlaisia tytäryritysosakkeisiin tehtyjä arvonkorotuksia menettely ei koske. 



(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkoro-
tusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi. 



(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja 
osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 0 )  



(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei elimi-
noida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana 
eränä. 



17.1.6 Osakkuusyritykset 



(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn. 



17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 2 5 )  



Vakuutusliike 



(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oi-
kean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoi-
tusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava. 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 



(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä elä-
kevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään 
konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutuk-
seen liittyvä osa voidaan siirtää omana eränä tästä laskelmasta henkivakuutuksen vakuu-
tustekniseen laskelmaan. Vastaavasti voidaan menetellä lakisääteiseen eläkevakuutuk-
seen liittyvän osan kanssa. 
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Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys 



(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti 
tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa. 



Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot 



(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, kes-
keneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus. 



17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jäl-
leenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot 



17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 § 



(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan 
siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pie-
nentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön vastuuvelkaa. Mikäli 
vakuutuskannan luovutus vaikuttaa jälleenvakuuttajien vastuuvelkaosuuksiin tai vastuuva-
jauksen määrään, tehdään niihin vastaavat kirjaukset. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 9 )  



(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuu-
tos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava 
osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja vastuuva-
jauksen muutoksen osalta. Vakuutuskannan luovutuksen osuudessa on erikseen esitet-
tävä luovutetun ja vastaanotetun kannan vaikutus. 



(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovu-
tusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuu-
tusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kannanluovutuksesta syn-
tynyt tulos (voitto/tappio) merkitään tuloslaskelmassa Muihin vakuutusteknisiin tuottoi-
hin/kuluihin, ellei ole kysymys liikearvosta, joka voidaan aktivoida taseeseen ja kirjata 
suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi vaikutusaikanaan KPL 5 luvun 9 §:n mukaisesti. 



(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan 
osakeantipäätöksen mukaisesti. 



17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset 



(30) Finanssivalvonnan suostumuksella vakuutusyhdistys voi VakYhdL 14a luvun nojalla luo-
vuttaa 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. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 1 )  



(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toimin-
nasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoimin-
nan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden vastuun siir-
tämisten tai vakuutustoiminnan luovuttamisten osalta noudatetaan normaaleja vakuutus-
maksujen kirjausperiaatteita. 



17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 2 )  



(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopi-
muksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä 
portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvas-
tuun osalta korvauksiin. 



17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin 
jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 3 )  



(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien li-
sävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaa-
maan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun 
osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvastuun osalta korvauksiin. 
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18 Kumotut määräykset ja ohjeet 
 



   



(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan 
määräykset ja ohjeet:  



• Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyh-
distyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliik-
keille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman 
Dnro 9/101/2011 luvun 6 Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakerto-
mus liitteineen 



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjan-
pito- ja tilinpäätöskäsittely  



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta koskevien määräykset ja ohjeet Dnro 7/01.00/2012 luvun 10 Sijoitus-
ten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta liitetietoineen. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   122 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



19 Muutoshistoria 
 



   



 
Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu sen voimaantulon jälkeen seuraavasti 
 
Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016 
 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita kirjanpitolain muutoksilla (laki kirjanpitolain muuttamisesta 
1620/2015) 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muutoksilla (laki vakuutusyhtiölain 
8 ja 16 luvun muuttamisesta 1665/2015) 



• lisätty 5 luvun kohta (17), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 
• kumottu aikaisempi luku 10 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta, minkä 



johdosta luvut on numeroitu uudelleen 
• muutettu 10 luvun kohdat (14) ja (25) 
• muutettu 11 luvun tuloslaskelman kaava alaviitteineen 
• muutettu 12 luvun tasekaava alaviitteineen 
• lisätty 17 luvun kohta (15), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 



 
Samalla on tehty eräitä yksittäisiä selvennyksiä määräysten ja ohjeiden kirjoitusasuun.  
 



Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016 



• muutettu 11 luvun kohdat (32) ja (80)  



• muutettu 14 luvun kohdat (21) ja (34)  



• muutettu 15 luvun kohdat (13) ja (39) 



Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöille työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävistä toimista annettui-
hin määräyksiin ja ohjeisiin.  
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016 



• muutettu 15 luvun kohdat (35)-(47) 
 
Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöiden raportoinnin yksinkertaistamiseen sekä tuloksen muodos-
tumistavan selkeämpään esittämiseen. 
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017 



• muutettu 11 luvun kohdat (36) ja (38) 
• muutettu 14 luvun kohdat (20), (21) ja (64) 
• muutettu 15 luvun kohdat (50)-(52) 



 
Muutokset liittyvät pääosin vakavaraisuus- ja eläkeuudistukseen sekä rekisteröityjen lisäeläketurvien so-
peuttamisesta aiheutuneisiin lakimuutoksiin. 
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20 Liitteet 
 



   



20.1 Työeläkelaitokset 
(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 1.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 1.3 



• Tulosanalyysi (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.4 



• Tulosanalyysi (Mek), liite 1.5 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 1.6 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 1.7 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 1.8 



• Hoitokustannustulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.9 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.10 



 



(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 2.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 2.3 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 2.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 2.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 2.6 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.7 



 



20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 
(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 3.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.2 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   124 (124)  
     



 



 



 



  
 



• Tulosanalyysi (vahinkovakuutusyhtiöt), liite 3.3 



• Tulosanalyysi (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 3.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 3.6 



(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 4.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 4.2 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 4.3 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 4.4 



 








			1 Soveltamisala ja määritelmät


			1.1 Soveltamisala


			Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin:





			1.2 Määritelmät


			Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä:


			(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia.


			(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla perustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos).





			2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset


			2.1 Lainsäädäntö


			Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset:





			2.2 Euroopan unionin asetukset


			2.3 Euroopan unionin direktiivit


			2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet


			(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin:


			(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			2.5 Kansalliset suositukset


			(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			3 Tavoitteet


			4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset


			4.1 Vakuutusyrityksen laskentajärjestelmälle asetetut vaatimukset


			4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset


			(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät aiheuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna ...


			(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja menolajikohtaiset tiedot.


			(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpidossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tietoja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tul...


			(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla henkilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina.


			(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuokranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoi...





			4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset


			(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankintamenoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamis...


			(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpitonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).








			4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta


			(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä.


			(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosittain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanottajalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista...


			(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannushintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkik...


			(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palvelujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa menojen lisäykseksi.





			4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikausien virheiden korjaukset


			4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaisemalla.


			(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja m...


			(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useammalta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi (KILA:n lausunto 2005/1750).


			(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen.


			(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.





			4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia...


			(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen.








			4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät


			(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.


			(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa.


			(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätöspäivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisohjetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten v...


			(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsi...


			(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikaisuna käsittelylle ei myöskään ole.





			4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon


			(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			5 Sijoitusten arvostaminen hankintamenoon


			5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet


			(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti.


			(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momentissa.


			(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006).


			(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumisen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.


			(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, kertyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta.


			5.1.1 Sijoitukset


			(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy johdannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopimukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (p...


			(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole ...





			5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset


			(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.


			(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan.


			(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus...


			(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvonalentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta.


			(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman mukaisia poistoja.





			5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen


			(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			5.1.4 Arvonkorotus


			(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa.


			(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentumisella alennetun hankintamenon määräisinä.


			(20) Tytär- ja osakkuusyritysten 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 ol...


			(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suunnitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2....


			(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen palautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä...


			(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskelmaan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut.


			(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena.


			(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tuloutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhteydessä taseesta.








			5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4....


			(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimääräisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).


			(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioihin.





			5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus


			(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momentissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.


			(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen k...


			(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitellään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä ...


			(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			6 Saamiset


			6.1 Saamisten arvostaminen


			(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.


			(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.


			(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, j...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			7 Suojaaminen hankintamenopohjaisessa kirjanpidossa


			7.1 Yleiset periaatteet


			(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä.


			(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen


			tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.


			(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdannaissopimuksia.


			(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suojausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.


			(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			7.2 Kirjanpidollinen suojaus


			(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaamisen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauksen kohteesta ja suojaussuhteesta.


			Suojauksen tehokkuus


			(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos kumoaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti.


			Suojattava riski


			(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskeihin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödykeriski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussu...


			(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että:


			Suojausinstrumentti


			(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yrityksen ulkopuolinen vastapuoli.


			(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voimassaoloajalle.


			(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien korkoelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvonmuutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.


			(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on kohdistettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.


			Suojauskohde


			(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suojattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta ...


			(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyttäen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoituksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen risk...


			(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			Suojaussuhde


			(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot:


			(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuuden arviointimenettelyistä.


			(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja dokumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjanpidossa ei-suojaavana.





			7.3 Vastuuvelan suojaus


			(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.


			7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus


			(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kirjanpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta.


			(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannaissopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettujen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä o...


			(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tulee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa ...





			7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely


			Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä


			(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.


			Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen


			(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon.


			(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavan markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaa...


			(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaaviin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot.


			(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan ja...


			(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpit...


			(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot.








			8 Johdannaissopimukset


			8.1 Yleistä


			(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:


			Johdannaissopimusten määritelmät


			(2) Optiosopimuksella 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 (raho...


			(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronva...


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


			(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korkoinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset.


			(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pääomien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaih...


			(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää.


			(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).


			(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkin...





			8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä


			8.2.1 Optiosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asetetusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanp...


			Sopimuksen sulkeminen


			(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta maksetun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai ...


			Sopimuksen raukeaminen


			(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksamansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset...


			Sopimuksen toteuttaminen


			(13) Optiosopimuksen toteuttamisen yhteydessä selviää sopimuksesta realisoituva voitto tai tappio ja sen mukaisesti maksettu tai saatu preemio tulisi kirjata joko tuotoksi tai kuluksi tai niiden oikaisuksi sille tilikaudelle, jonka aikana toteuttamine...


			(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushinnan lisäykseksi tai vähennykseksi.


			Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan (markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta ...


			(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuksen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, jo...


			(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vastaavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alem...


			(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskelmaan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. M...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteu...


			(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopimuksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tuli...





			8.2.2 Termiinisopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen.


			Sopimuksen sulkeminen


			(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan.


			Sopimuksen toteuttaminen


			(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin toteutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi t...


			(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden hankintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerr...


			(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus n...


			(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuud...


			(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella su...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi sopimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojat...


			(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ...


			(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuiten...


			(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurs...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen s...





			8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


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


			Sopimuksen sulkeminen


			(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuksella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli s...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot.


			(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka va...


			(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuutosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimääräisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelm...








			9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostosopimukset


			9.1 Arvopapereiden lainaus


			9.1.1 Lainaksiantaja


			(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa.


			(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikke...


			(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuru...


			(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä.





			9.1.2 Lainaksiottaja


			(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi lainaksiantajalle.


			(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettujen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muu...


			(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio.


			(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä aiheutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi.


			(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuksen päivämäärä ja myyntihinta.








			9.2 Takaisinostosopimukset


			(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan taseeseen.


			(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi.


			(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu korvaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen v...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			10.1 Yleistä


			(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus).


			(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäät...


			(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten arvostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä.


			(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen.


			(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetelmän toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perusteltava ja menetelmä dokumentoitava.


			(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti.


			10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiint...


			(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotettavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus.


			(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.


			(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä vapailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella.


			(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo määritetään seuraavasti:


			(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon:


			(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon määrityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on erityisesti tällöin suotavaa.


			(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määritetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakk...


			(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uudelleen arviointiin.


			(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravarajoituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta





			10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys


			(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa.


			(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä...


			(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole kaupa...


			(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköi...


			(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo määritetään


			(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			Tytäryritysten osakkeet ja osuudet


			(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä arvottomina.


			Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet


			(28) 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


			(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvo...


			Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset


			(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttä...


			Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit


			(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäkö...


			Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet


			(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtoj...


			(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapitäviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, mik...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			11 Tuloslaskelma


			11.1 Tuloslaskelman kaava


			(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen.


			(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV.


			(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) harjoittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään.


			(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa....


			(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoiminnan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutustek...


			(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV.


			(10) 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 s...


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


			I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus0F1


			Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo       _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta1F2         _____ Muut vaku...


			Liikekulut3F4             _____ Muut vakuutustekniset kulut3          _____ Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta4F5     _____ Tasoitusmäärän muutos           _____ Vakuutustekninen kate/tulos5          _____


			II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1


			Vakuutusmaksutulo  Vakuutusmaksutulo         _____  Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta5F6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut6F7,7F8        ...


			III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1


			Vakuutusmaksutulo3 Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ Korvauskulut  Maksetut korvaukset3...


			IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1


			Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,9F10       _____ Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,10F11       ...





			11.2 Tuloslaskelman täyttäminen


			11.2.1 Vakuutusmaksutuotot


			Vakuutusmaksutulo


			(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia mak...


			(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu,...


			(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, ett...


			(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensivakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta.


			(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa:


			(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa:


			(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksusuoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luott...


			(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksettavat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuutussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vä...


			Vakuutusmaksuvastuun muutos


			(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.





			11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos


			Maksetut korvaukset


			(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumisajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luovutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut.


			(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskukselle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista.


			(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällytetään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutuslajien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(26) 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 korva...


			(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään muihin saamisiin.


			(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merkitään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti...


			(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmäkorvauksia.


			(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.20...


			(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetä...


			(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukse...


			(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokorvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1....


			(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voima...


			(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suoritukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merk...


			Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos


			(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien korvausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 11.10...


			(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvausvastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana eränään.





			11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit


			(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksena...


			(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutuslu...


			(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaavasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.


			(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkaisvakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuutuksena pooliosuuksien suhteessa.





			11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot


			(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopapereiden indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentumisten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot.


			(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona voitonjaosta on päätetty.


			(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarausprovisiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutu...


			(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).


			(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitoutunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestel...


			(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omi...


			(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa.





			11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut


			(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 ...


			(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Sijoitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arv...





			11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut


			(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot.


			(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitus...


			(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitustoiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut.


			(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ...


			(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa.





			11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot


			(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot.


			(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin.





			11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut


			(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka syntyvät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoituneiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.


			(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätöksessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden palautuksiin.


			(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopimus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimukse...


			(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syntyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna.


			(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukainen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuksiin.


			(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulo...


			(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopimusten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oikaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja.





			11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset


			(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti merkitä muiden sijoitusten kuluihin.


			(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoiminnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuottoihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata t...





			11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut


			(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luovutuksessa syntynyt voitto/tappio.





			11.2.11 Liikemenot ja poistot


			(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin.


			(75) Toimintokohtaisiin kuluihin sisällytetään olennaisuuden periaatetta noudattaen toimintojen välittömät ja välilliset kulut:


			(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin.


			(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esitetyllä tavalla.


			Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin


			(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti:


			(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 1...


			(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunna...


			(82) Liikekuluihin - vakuutusten hankintamenoihin - vakuutusten hankinnasta aiheutuvat kulut


			(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet.


			(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut


			(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään:


			(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Kyseisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.


			(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut


			(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vähennyseränä.


			(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueorganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien kehittäminen.


			(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaavasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat...


			Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero


			(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2.


			(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon.


			(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi verotus.


			(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. ...





			11.2.12 Muut tuotot ja kulut


			(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hallinto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat...


			(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut.





			11.2.13 Tilinpäätössiirrot


			(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella katetaan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslask...





			11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot


			(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.


			Tilikauden verot


			(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot.


			(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimerkiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien verot) tai liitetiedoissa.


			(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.


			Laskennalliset verot


			(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tilikaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään tas...


			(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista joh...


			(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			12 Tase


			12.1 Taseen kaava


			(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen.


			(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen 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,...


			VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet  Kehittämismenot         _____  Aineettomat oikeudet15F1        _____  Liikearvo          _____  Konserniliikearvo16F2,17F3         _____  Muut pitkävaikutteiset menot       _____  Ennakkomaksut1         _____   _____...


			VASTATTAVAA Oma pääoma/Peruspääoma20F9  Vakuus9          _____  Muu peruspääoma9         _____  Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____  Takuupääoma         _____  Ylikurssirahasto         _____  Arvonkorotusrahasto         _____  Vararahasto21F6       ...


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2 Taseen täyttäminen


			12.2.1 Aineettomat hyödykkeet


			(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot.


			(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet.


			(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syntynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin.


			(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjelmien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli...





			12.2.2 Sijoitukset


			Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat


			(11) 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, ova...


			(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konser...


			(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltu...


			Kiinteistösijoitukset


			Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiinteistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oik...


			(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liittymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet,...


			(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhteisöissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoitukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään ...


			Lainasaamiset


			(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.


			(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään kiinteistösijoituksina.


			Muut sijoitukset


			Osakkeet ja osuudet


			(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa...


			Rahoitusmarkkinavälineet


			(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kuntien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee ...


			(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (indeksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpo...


			Osuudet yhteissijoituksista


			(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä.


			Lainasaamiset


			(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelainat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma...


			Kiinnelainasaamiset


			(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelainasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden v...


			Talletukset


			(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoitus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikk...


			Muut sijoitukset


			(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitusten kohtiin.


			Jälleenvakuutustalletesaamiset


			(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä j...


			(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenottajalle.


			(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään a...





			12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhtiöissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mahdolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoi...


			(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.


			(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kesken.


			(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.





			12.2.4 Saamiset


			Saamiset ensivakuutustoiminnasta


			(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä ...


			(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa.


			(36) 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 ensivakuutu...


			(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittäjiltä ja vakuutusasiamiehiltä.


			Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta


			(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenvakuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.


			(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut saamiset


			(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja velallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).


			(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteistoimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.


			(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotukseen perustuvat saamiset.


			(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmästä.


			Maksamattomat osakkeet ja osuudet


			(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merkitystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta.


			Laskennalliset verosaamiset


			(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli nämä ovat olennaisia.





			12.2.5 Muu omaisuus


			Aineelliset hyödykkeet


			(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Tavaravarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut oma...


			Rahat ja pankkisaamiset


			(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nostoa ei koske aikarajoitus.


			Muu omaisuus


			(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus.





			12.2.6 Siirtosaamiset


			Korot ja vuokrat


			(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei vielä ole maksettu.


			(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankkisaamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset.


			Vakuutusten aktivoidut hankintamenot


			(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muutos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.


			(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuolettamaan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettävissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi...


			Muut siirtosaamiset


			(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset erät (tulojäämät ja menoennakot).


			(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaaliturvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan ol...


			(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta.


			(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvä...


			(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan.





			12.2.7 Oma pääoma


			Käyvän arvon rahasto


			(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta ky...





			12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Poistoeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.9 Pääomalainat


			(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka


			Vakuutusmaksuvastuu


			(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta (zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata k...


			Korvausvastuu


			(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai vakuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jälleenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuv...





			12.2.11 Pakolliset varaukset


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





			12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat


			(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisi...


			(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omistukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenvakuutustalletevelkoihin.





			12.2.13 Velat


			Velat ensivakuutustoiminnasta


			(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen maksettuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille ta...


			(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutusmaksusaamisista.


			Velat jälleenvakuutustoiminnasta


			(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuutuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat.


			(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut velat


			(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.


			(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoimintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkiva...


			(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palosuojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydess...


			(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmälle.


			Laskennallinen verovelka


			(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ...





			12.2.14 Siirtovelat


			(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan laskennalliset erät (menojäämät ja tuloennakot).


			(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liittyvine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuut...


			(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka sisällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.


			(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Anne...


			(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. ...


			(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laatimisesta (30.1.2007).


			Rahoituslaskelmamallit:


			Suora rahoituslaskelma


			Liiketoiminnan rahavirta  Saadut vakuutusmaksut        _____  - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____  Maksetut korvaukset         _____  - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____  Saadut korot          _____  Saadut osingot         ____...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)       _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)       _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä       muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)     ___...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti        _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut         _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(Epäsuora rahoituslaskelma)


			Liiketoiminnan rahavirta  Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____  Oikaisut                              Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos24F1                _____   Sijoitusten arvonalentumiset ja         arvonkorotukset tai realisoitu...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)      _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)      _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä     _____  Muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)    ...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti         _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut        _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot se...


			(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta.


			Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot








			13 Rahoituslaskelma


			14 Liitetiedot


			14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo


			(6) 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


			(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä vakuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuole...


			(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen.


			(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen v...


			(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).





			14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot


			(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta vuodelta seuraavan 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. Jälleenvakuuttaj...


			Rivit:     1 2 3 4 5 6 Ensivakuutus  Vakuutusluokkaryhmä (n)   200x   200x-1   200x-2  Vakuutusluokkaryhmä (m)   200x   200x-1   200x-2 Ensivakuutus yhteensä   200x   200x-1   200x-2 Jälleenvakuutus   200x   200x-1   200x-2 Yhteensä   200x   200x-1   ...


			(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksutuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla ja voitto-osuuksilla.


			(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksutulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuit...


			(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):


			Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat:


			Lakisääteinen tapaturma       (20 §)27F1 Urheilijoiden tapaturma       (2 §)28F2 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...





			14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään seuraavasti:


			Henkivakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus  Muu yksilöllinen henkivakuutus  Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus  Muu kapitalisaatiosopimus  Työntekijäin ryhmähenkivakuutus  Muu ryhmähenkivakuutus


			Eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus  Muu yksilöllinen eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus  Muu ryhmäeläkevakuutus


			Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut


			Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta


			(16) 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 vuositta...


			(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut maksetaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset.


			(18) 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


			(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muus...





			14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2   Työnantajan osuus   Työntekijän osuus  YEL:n mukainen vakuutus


			Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu (-) Vakuutusmaksutulo29F1


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-)  TyEL  YEL


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)


			(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  Maksettu eläkkeensaajille   TyEL:n mukainen vakuutus   TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 30F    YEL:n mukainen vakuutus               YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus  Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia31F1   TyEL-eläkkeet   YEL-e...


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)





			14.5 Henkivakuutuksen lisäedut


			(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisäeduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen.


			(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten.


			(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos.


			(25) Liitetiedoissa tulee kertoa:





			14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät


			(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähennetyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmämaksut eritellään seuraavasti:


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista32F1 Jakojärjestelmämaksut Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu Liikenneturvallisuusmaksu Työsuojelumaksu Muut julkiset maksut Yhteensä





			14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely


			(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa:


			Sijoitustoiminnan tuotot  Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin33F2   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuotot  Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2   Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)34F3   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuot...


			Arvonalentumisten palautukset  Myyntivoitot  Yhteensä  Sijoitustoiminnan kulut              Kulut kiinteistösijoituksista             Kulut muista sijoituksista             Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4  Yhteensä  Arvonalentumiset ja poist...


			Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua  Sijoitusten arvonkorotus  Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia arvon muutoksia5              Sijoitusten realisoitumattomat a...


			(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot seuraavasti:


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





			14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot


			(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten realisoitumattomia arvon muutoksia Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut Sijoitustoiminnan nettotuotto t...





			14.9 Liikekulut


			14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut


			(30) 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 jälleenvakuut...


			(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti:


			Vakuutusten hankintamenot:  Ensivakuutuksen palkkiot  Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut:  Lakisääteiset maksut    ETK:n kustannusosuus   Oikeushallintomaksu   Finanssivalvonnan valvontamaksu   Muut erät  Muut hallinto...


			(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uudistus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle...





			14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain


			(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti:


			Vahinko- ja henkivakuutus:


			Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan hoitokulut36F1 Muut kulut Yhteensä


			Eläkevakuutus:


			Maksetut korvaukset  Korvaustoiminnon hoitokulut  Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut Liikekulut


			Sijoitustoiminnan hoitokulut1   Kulut kiinteistösijoituksista   Kulut muista sijoituksista Muut kulut Kokonaisliikekulut yhteensä


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeukselliset menonsiirrot on eriteltävä.


			(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikearvon poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimint...








			14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset


			14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma ...





			14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, la...


			Tasetta koskevat liitetiedot








			14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset


			(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutoksista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Hankintameno 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut37F1  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon


			14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero


			(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:


			Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä         hankintameno38F1    arvo Kiinteistösijoitukset  Kiinteistöt  Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä  Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä  Muut kiinteistöosakkeet  Kii...


			Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:  korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua  nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää  Tuloutettuja arvonkorotuksia  Muita arvonkorotuksia Arvostu...





			14.12.2 Kiinteistösijoitukset


			(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta.


			Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset       kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys       osakkeet41F1  yrityksiltä   yrityksiltä Hankintameno 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Vähennysten ja siirtojen kertyneet  poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Vähennysten ja siirtojen  arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Arvonkorotukset 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Arvonkorotukset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot:


			Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo


			(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katsotaan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan vapaa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpää...





			14.12.4 Osakkeet ja osuudet


			(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti.








			14.13 Lainasaamiset


			(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan.


			Jäljellä oleva hankintameno: Muut lainasaamiset: Pankkitakaus Takausvakuutus Vakuutuskirja Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen)


			Jäljellä oleva hankintameno Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä


			(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällytetään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin.


			(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlainauksen) yhteismäärän seuraavasti:


			Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) Muut kiinnelainasaamiset Muut lainasa...





			14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti:


			Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo)


			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


			(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien maksettujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on suuruudeltaan olennainen.





			14.15 Oma pääoma


			14.15.1 Oman pääoman erittely


			(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.





			14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen


			(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti:


			Osakepääoma/takuupääoma  Muu oma pääoma  Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille  Vakuutuksenottajien osuus  Yhteensä





			14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma


			(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määritellään UVYL 28 §:ssä.


			(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää vakuuden määrän.





			14.15.4 Arvonkorotusrahasto


			(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:


			Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset  Käyttöomaisuuden arvonkorotukset  Yhteensä


			(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.


			(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudel...








			14.16 Voitonjakokelpoiset varat


			(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 §:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voito...


			(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:


			Tilikauden voitto + Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin - Taseen osoittama tappio - Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä42F1 - Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 - Yhtiö-/yhdistysjärjestyksen mukaan vararahastoon siirrettävä ta...





			14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka


			14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu


			(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yhteenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun laskennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä.





			14.17.2 Korvausvastuu


			(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä.





			14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka


			(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Vakuutustekninen vastuuvelka  Vakuutusmaksuvastuu  Korvausvastuu  Jälleenvakuuttajien osuus  Yhteensä





			14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö


			(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan seuraavasti:


			Vakuutusmaksuvastuu  Vastaiset eläkkeet  Osittamaton lisävakuutusvastuu   Ositettu lisävakuutusvastuu  Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu Vakuutusmaksuvastuu yhteensä


			Korvausvastuu  Alkaneet eläkkeet  Tasoitusmäärä  3 Korvausvastuu yhteensä


			Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä





			14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa)


			(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti:


			Alkaneiden eläkkeiden vastuu  Varsinainen vastuu  Tasausvastuu Yhteensä Vastaisten eläkkeiden vastuu Vakuutustekninen vastuuvelka Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta Vastuuvelka taseessa


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)








			14.18 Velat


			14.18.1 Pitkäaikaiset velat


			(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista veloista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Muut liitetiedot








			14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot


			(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta vaikutuksesta tuloverotukseen.


			(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).





			14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot


			Vakuudet


			(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu esimerkiksi seuraavasti:


			(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain.


			(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti:


			(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain.


			Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut


			(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu:


			(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seuraavasti:


			(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot.


			(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oikean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituk...


			(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi:


			(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/sitoumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vastuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden per...


			(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kuitenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonaismäärä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vast...


			(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yhteisvastuu.





			14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot


			(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laadusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestoajasta.


			(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.


			(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvopaperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti.





			14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot


			(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttämisessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi selvittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpi...


			(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti:


			Korkojohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset  Term...


			Muut


			(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta.


			(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdannaisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalt...


			(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määritysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin ala...


			(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaatiosta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä.


			(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskentaperiaatteet.


			Vastuuvelan suojaaminen


			(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tietojen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sov...


			(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan välittymiseksi.


			(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämisessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat ris...





			14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot


			(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään seuraavasti:


			Henkilöstökulut:  Palkat ja palkkiot  Eläkekulut  Muut henkilösivukulut  Yhteensä


			(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkio...


			(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat ti...


			(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimieli...


			(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin kohtiin.


			(98) 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 henkilöit...


			(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa o...





			14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot


			(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot saman konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten kat...


			(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yh...





			14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet


			(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista.


			(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihtoehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhteisön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9...





			14.26 Pääomalainat


			(105) 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. Mikä...





			14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot


			(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske konsernia):


			Vakavaraisuuspääoma46F1


			Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen47F2  Tilinpäätössiirtojen kertymä  Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero  Osittamaton lisävakuutusvastuu         Tasoitusmäärä 48F   Pääomalainat  Aineettomat h...


			TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			14.28 Riskit ja riskienhallinta


			(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaatteet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja valvonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luok...


			(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita riskejä.


			(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:





			14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot


			(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös konsernin liitetietoihin.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän määräyksen säännöksiä.





			15 Tunnusluvut


			15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			15.1.1 Yleistä


			(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä.


			(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnuslukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellises...


			(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitetta...


			(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaavan raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.





			15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset


			(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2015)


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(15) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(16) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt...


			(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalk...


			(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.


			(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutuneeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistö...


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


			(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


			(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod).


			(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti).


			Liikevaihto


			(32) Liikevaihto =


			+vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita  ja jälleenvakuuttajien osuutta  +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja  +muut tuotot


			(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela lisäksi kansaneläkelaitoksen osuuden.


			Kokonaisliikekulut


			(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti.


			Kokonaistulos


			(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)=  +Vakuutusliikkeen tulos50F3  +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin  +Hoitokustannustulos         +Muu tulos


			Tulosanalyysi (ei koske Melaa)


			(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkist...


			(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä oleva maksuosa.


			(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen erotuksesta johtuva korjaus.


			(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan.


			(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuvelan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r.


			,,𝑉.-𝑣−1. on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  ,𝑉-𝑣-𝑇𝑃. ja tilinpäätöksen mukainen vastuuvelka.


			(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siirtohetkeen asti.


			(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristusten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti.


			(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuoden tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoi...


			(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasausvastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 §:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellise...


			(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustan...


			(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan lukien suunnitelman mukaiset poistot.


			(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettuihin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksui...


			(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kannanluovutuksen vaikutusta.


			Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa)


			(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläke...


			Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa)


			(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa viideltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osavuosiraporttia.


			(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan esittää yhdessä tai erikseen.


			Eläkevarat


			(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti


			TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma


			(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työtulosumma- arvio koko vuodelta.


			Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä


			(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen.


			(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, lasketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin siten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran.


			(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien lukumäärästä.








			15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut


			15.2.1 Yleistä


			(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin sivuliikkeisiin.


			(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyhtiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään.


			(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytettyjen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytä...


			(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osavuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.


			(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslukuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminna...


			(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yhtiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja ...


			(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä määräyksessä esitetyllä tavalla.


			(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuosiraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.


			Pääomalaina


			(69) 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 taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuis...


			Verot


			(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tuloveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai ai...


			Laskennalliset verovelat ja –saamiset


			(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisohjeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroj...


			Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen...


			Pakolliset varaukset


			(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden taloudellisen luonteen mukaisesti.





			15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Liikevaihto


			(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos


			(76) Liikevoitto tai -tappio= ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkovakuutus) ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiirtoja ja veroja (henkivakuutus)


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Tulosanalyysit


			(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset niiden oikaisut ja arvon muutokset Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista52F1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja


			Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet1 Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, niiden oikaisut ja arvon muutokset Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja ku...


			Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Lisäedut (asiakasedut)53F2


			Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 1) Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Kokonaistulos


			(79) Kokonaistulos= Liikevoitto/-tappio +/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolaskennassa.


			(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(82) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt...


			(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vaku...


			(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.


			(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutuneessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa.


			(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöi...


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


			(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


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


			(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti).


			Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin)


			(100) Kokonaispääoman tuotto= ±liikevoitto tai tappio +korkokulut ja muut rahoituskulut  +perustekorkokulu ±arvonkorotusrahastoon/ käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus ±sijoitusten arvostuserojen muutos ((((((((((((((((((((((x 100 +ta...


			(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.


			(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitettyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muutoksilla.


			(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksutuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut va...


			(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutuneet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman kurssivoitot ja -tappiot.


			Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana


			(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus.


			(106) Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyritykseen. Laskelmaa on oikaistava yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos vakuutusyrityksen palveluksessa on suhteellise...





			15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Vahinkosuhde


			(108) Vahinkosuhde – prosentteina = korvauskulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = korvauskulut (ilman perustekorkokulua) ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua)


			(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.


			Liikekulusuhde


			(111) Liikekulusuhde prosentteina = liikekulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutusaste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta.


			Bruttoliikekulusuhde


			(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita ((((((((((((((((((((((((x 100 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Yhdistetty kulusuhde


			(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = vahinkosuhde + liikekulusuhde


			(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde


			(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä bruttoliikekulusuhdetta).


			(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa





			15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(118) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Liikekustannussuhde


			(119) Liikekustannussuhde prosentteina = +liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta +korvausten selvittelykulut (((((((((((((((((( x 100 kuormitustulo (ja taseen loppusumma)


			(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liikekulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita.


			(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käytetään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan.








			15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut


			(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuutusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekohtaisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osake...


			Osakekohtainen oma pääoma


			(123) Oma pääoma (((((((((((((((((( Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin)


			(124) +oma pääoma ±sijoitusten arvostuserot54F2 ±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista (((((((((((((((((( osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslukujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkivakuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa.


			Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut


			(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen konsernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus


			16.1 Toimintakertomus


			(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta koskevia säännöksiä.


			(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakertomuksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.


			(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta.


			(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintakertomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerki...


			(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tuloslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin pääsarakkeittain.


			(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonaiskatsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteist...





			16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei koske työeläkevakuutusyhtiötä)


			(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvol...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			17 Konsernitilinpäätös


			17.1 Konsernitilinpäätös


			(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.


			(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen STMtpA:n säännöksiä noudattaen.


			(6) 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 säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävä...


			17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus


			(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä.


			(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet.


			(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomistuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär...


			(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt


			(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdistellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 luvun 3 §:n perusteella.


			(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konsernitilinpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan...


			(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa.





			17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdisteleminen


			(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset


			(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.


			(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 ...


			(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää konsernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkorotusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi.


			(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja osuudet


			(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana eränä.





			17.1.6 Osakkuusyritykset


			(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn.





			17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset


			Vakuutusliike


			(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoitusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava.


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut


			(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmas...


			Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys


			(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa.


			Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot


			(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus.








			17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot


			17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 §


			(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pienentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön ...


			(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuutos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja v...


			(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovutusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kann...


			(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan osakeantipäätöksen mukaisesti.





			17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset


			(30) Finanssivalvonnan 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 nojall...


			(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toiminnasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoiminnan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden v...





			17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot)


			(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopimuksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksui...





			17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot


			(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien lisävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaamaan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuv...


			(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet:








			18 Kumotut määräykset ja ohjeet


			19 Muutoshistoria


			20 Liitteet


			20.1 Työeläkelaitokset


			(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi





			20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi
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12-MONTH RETURN ON INVESTMENTS 9.1%

Quarterly investment returns

14



REAL RETURN ON INVESTMENTS IN THE LONG 
TERM 4.2%
Net investment return at current value
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REAL RETURN EXCEEDS 4% LEVEL

Cumulative net return on investments 1997–30 June 2017
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Kaavio1

		1997		1997		1997		1997

		10.496060953		3.7639583931		4.3939756608		5.0247542811

		14.0245065969		4.5335831204		5.295672988		6.0596058827

		17.5529522408		5.3089162096		6.2051586772		7.1046542979

		1998		1998		1998		1998

		25.29550536		6.8768771449		8.0477648089		9.2257444523

		29.5096128354		7.6695906141		8.9810215426		10.301990118

		33.7237203108		8.4681836959		9.922339231		11.3888404698

		1999		1999		1999		1999

		37.7379178909		10.0831834592		11.8294365772		13.5947742304

		37.5380079955		10.8996783325		12.7953572966		14.7140697228

		37.3380981002		11.7222292068		13.769621104		15.8443940886

		2000		2000		2000		2000

		36.193338483		13.385678963		15.7434668574		18.1385651996

		35.2484887611		14.2266686825		16.743194802		19.3026325117

		34.3036390392		15.073896083		17.7515578427		20.4781698522

		2001		2001		2001		2001

		32.6375765924		16.7872493319		19.7944881974		22.8641078076

		31.9163638675		17.6534687429		20.82920662		24.0747378121

		31.1951511426		18.5261129655		21.8728623672		25.2972966463

		2002		2002		2002		2002

		33.1002776353		20.2908668119		23.9872952843		27.7786721199

		35.7266168529		21.1830728052		25.0582288517		29.0377273246

		38.3529560706		22.0818963545		26.13841255		30.3091885121

		2003		2003		2003		2003

		43.5770213468		23.8995928162		28.3268506193		32.8898190047

		46.1747474054		24.8185649894		29.4352668616		34.1992364176

		48.772473464		25.7443532451		30.5532569893		35.5215560526

		2004		2004		2004		2004

		55.5291332224		27.6165806007		32.8182903909		38.2054117649

		59.6880669221		28.5631219391		33.9655012017		39.5672058743

		63.8470006219		29.5166838425		35.1226209839		40.9424182947

		2005		2005		2005		2005

		70.5950668711		31.4450780187		37.4669305546		43.7336282355

		73.1841994206		32.4200155972		38.6542937438		45.1498941093

		75.7733319701		33.4021843577		39.8519127183		46.5801150265

		2006		2006		2006		2006

		79.7097443441		35.3884303593		42.278273124		49.4829733649

		81.0570241687		36.3926160651		43.5071940248		50.9558898737

		82.4043039933		37.4042498885		44.7467296635		52.4433196275

		2007		2007		2007		2007

		74.3420824243		39.4500832701		47.2580126834		55.4622922995

		64.9325810308		40.4843945471		48.5299458157		56.9941254686

		55.5230796372		41.5263773851		49.8128652017		58.5410524126

		2008		2008		2008		2008

		52.0976267998		43.6335857682		52.4120431273		61.6807839915

		58.081675356		44.6989263835		53.7284939192		63.2738904873

		64.0657239122		45.7721687067		55.0563154838		64.8826945092

		2009		2009		2009		2009

		73.3136043501		47.9425933412		57.7464646368		68.1480153512

		76.5774362318		49.039894175		59.1089912064		69.8048461068

		79.8412681135		50.1453337679		60.4832865257		71.4780022895

		2010		2010		2010		2010

		80.0355538582		52.3808711415		63.267590899		74.8739359652

		76.9660077213		53.5110910003		64.6778058986		76.5970399511

		73.8964615843		54.6496937809		66.1002015541		78.3371223811

		2011		2011		2011		2011

		72.9725477267		56.9522972757		68.9819565805		81.8688934038

		75.118180006		58.1164237303		70.4415291051		83.6609215492

		77.2638122854		59.2891845943		71.9137086085		85.4706072763

		2012		2012		2012		2012

		83.0244878412		61.660866194		74.8963250608		89.14364914

		86.6395311177		62.8599164422		76.4069826237		91.0073584111

		90.2545743942		64.0678601322		77.9306884098		92.8894315674

		2013		2013		2013		2013

		96.9232952849		66.5106921798		81.017696438		96.7093951056

		99.976972899		67.7457139355		82.5812270156		98.6476527476

		103.0306505131		68.9898959361		84.1582625041		100.6050088301

		2014		2014		2014		2014

		109.1127445686		71.5060129452		87.3533158133		104.5777709098

		112.1411610099		72.7780853535		88.9715699611		106.5935588575

		115.1695774512		74.0595928142		90.6038016918		108.6292091833

		2015		2015		2015		2015

		120.2234954194		76.6511933335		93.9106818668		112.7608817462

		122.2489969463		77.9614279141		95.5855749098		114.8573012118

		124.2744984731		79.2813805986		97.274934751		116.9743775506

		2016		2016		2016		2016

		131.5		81.9507291336		100.6975557321		121.2713170161

		H1/2017		H1/2017		H1/2017		H1/2017



Ilmarinen's real return

3.0% cumulative real return

3.5% cumulative real return

4.0% cumulative real return
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Luettelo

		KUVAN NIMI		JULKISTUS-
MATERIAALI		RU		EN		TIEDONKERUU-
TAPA		LIIKETOIMINNAN VASTUUHENKILÖ		CONTROLLER		Kuvan/datan laatija		Ed. varahenkilö		AIKATAULU		PÄIVITETTY		STATUS		HUOMIOITAVAA		EHDOTUS VIESTINNÄLLISEKSI OTSIKOKSI

		FIVAN EDELLYTTÄMÄT TUNNUSLUVUT JA TAULUKOT

		Tiivistelmä tunnusluvuista		x		Sammandrag av nyckeltalen		Key figures		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		x		Solvenskapital		Solvency capital		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijitusjakauma käyvin arvoin		x		Placeringsfördelning till verkligt värde		Breakdown of investments at current value		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:06		100%

		Sijoitustoiminan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle		x		Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		Net return on capital employed		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 16:56		100%

		TULOS

		Tuloslaskelma käyvin arvoin		(x)		Resultaträkning till verkligt värde		Profit at current value		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tase käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tulosanalyysi								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tuloslaskelmaennuste käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakuutusliikkeen tulos								Excel		Hillevi Mannonen		Simo Kilponen						7/13/17				100%		Poistettu aineistosta 13.7.

		VAKAVARAISUUS

		Vakavaraisuuden kehitys 1997-		x		Utvecling av solvensen		Solvency development		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaraisuuspääoma								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaisuuden tunnusluvut		x						Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		VAKUUTUSTOIMINTA

		Nettoasiakashankinta, kpl								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Nettoasiakashankinta, milj. euroa								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Vakuutusmaksutuloennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/11/17 12:28		100%

		Vakuutusten lukumäärä		x		Antal försäkringar		Number of policies		FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17		7/13/17 12:39		100%		TyEL-vakuutusten lukumäärää korjattu 13.7.klo 12

		Vakuutettujen lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: 30.6. luvut muista paitsi TyEL-vakuutettujen lukumäärästä ennuste 31.12.

		Maksetut eläkkeet, ennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Maksussa olevat eläkkeet								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Heli Lukin		Eläkkeiden maksuosasto		7/13/17				100%		Vuodesta 2017 alkaen vanhuuseläkkeisiin sisältyy osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrät

		Eläkepäätösten lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%

		SIJOITUSTOIMINTA

		Sijoitusjakauma riskin mukaan ja sijoitusjakauman kehitys		x		Placeringsallokering enligt riski		Asset allocation according to risk		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 16:09		100%

		Sijoitustuotot neljännesvuosittain		x		Placeringsintäkter per kvartal		Quarterly investment returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitustoiminnan nettotuotto, pitkä aikaväli		x		Nettointäkter av placringsverksamheten till verkligt värde		Net investment return at current value		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten kumulatiiivinen nettotuotto 1997-		x		Den kumulativa nettoavkastningen på placeringarna 1997-		Cumulative return on investments 1997−		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten tuotto eri ajanjaksoina		x		Placeringsavkastning under olika tidsperioder		Return on investments in different periods		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Pitkän aikavälin keskituottoja		x		Medelavkastning pä lång sikt		Long-term average returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten jakauma ja tuotto		x		Placeringsallokering och avkastning		Asset allocation and return		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 15:38		100%		Puuttuu tieto avoimesta valuuttapositiosta suhteessa sijoitusomaisuuden markkina-arvoon (validi luku on 22,7 %)

		Noteerattujen osakkeiden maantieteellinen jakauma		x		De noterade aktiernas geografiska fördelning		Geographical breakdown of equity investments		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:15		100%		Kuvassa ainakin 2016 luvut vaikuttaisi olevan H1/2016 -lukuja, ehkäpä legendiä olisi syytä selventää?

		Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset		x		De största innehaven i noterade inhemska aktier		Most significant Finnish equity holdings		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 17:04		100%

		Lainakannan jakauma ja lainojen nostot lajeittain								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Järjestämättömät luotot								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%		Muutettu Excel-keräilyksi 17.7.

		Kiinteistösijoitukset								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoituten rakenne								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoitusten jakauma								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Vuokraamattomat tilat ja vajaakäyttöaste								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		LIIKEKULUT JA HENKILÖSTÖ

		Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Kokonaisliikekulut rahoituslähteittäin								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Hoitokusrtannustulos ja hoitokulusuhde (graafi)		x		Omkostnadsresultat och omkotsnadsprocent		Operating expenses and loading profit		Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Palkalliset henkilötyövuodet								Excel		Outi Lönnroth		Kirsi Haapa						7/13/17		7/12/17 0:00		100%

		VARAKUVAT

		Eri aikavälien tuotot				x		x		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja maksutulo				Antal ArPL -försäkrade och -premieinkomst		Number of TyEL insured and payroll		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkkeen saajat ja maksetut eläkkeet				Antal pensionstagare och utbetalda pensioner		Pension recipients and pensions paid		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkehakemusten käsittelyajat asiakkaan näkökulmasta								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%		Eläkehakemusten käsittelyajat, Ilmarinen, osa-aikaeläkkeet, (pv) ei enää olla raportoitu 2017 vuonna Ilmarisen sisäisessä raportoinnissa.

		Vakuutettujen lukumäärä, ennuste								Excel		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Anna Varjoranta		Timo Nokso-Koivisto		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.



Sijoitusten kumulatiiivinen nettotuotto 1997-

Sijoitustuotot neljännesvuosittain

Sijoitusten tuotto eri ajanjaksoina

Pitkän aikavälin keskituottoja

Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset

Sijoitusjakauma riskin mukaan ja sijoitusjakauman kehitys

Eri aikavälien tuotot

Tuloslaskelma käyvin arvoin

Tase käyvin arvoin

Tuloslaskelmaennuste käyvin arvoin

Vakuutusliikkeen tulos

TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja maksutulo

Vakuutusmaksutuloennuste

Eläkkeen saajat ja maksetut eläkkeet

Palkalliset henkilötyövuodet

Lainakannan jakauma ja lainojen nostot lajeittain

Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde

Kokonaisliikekulut rahoituslähteittäin

Hoitokusrtannustulos ja hoitokulusuhde (graafi)

Maksetut eläkkeet, ennuste

Vakuutettujen lukumäärä, ennuste

Vakavaraisuuden kehitys 1997-

Sijoitustoiminnan nettotuotto, pitkä aikaväli

Tulosanalyysi

Vakavaraisuuspääoma

Tiivistelmä tunnusluvuista

Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat

Vakavaisuuden tunnusluvut

Kuvat excelissä

Kuvat excelissä

Järjestämättömät luotot

Eläkepäätösten lukumäärä



Avainluvut

		AVAINLUKUJA		Q1/2016								OTH_Q_AV1

		Sijoitustuotto		-1.4		-1.4						• Sijoitustuotto -1,4 %

		Osakesijoitusten tuotto		-3.7		-3.7						– Osakesijoitusten tuotto  -3,7 %

		Korkosijoitusten tuotto		-0.5		-0.5						– Korkosijoitusten tuotto  -0,5 %

		Kiinteistösijoitusten tuotto		0.7		0.7						– Kiinteistösijoitusten tuotto 0,7 %

		Pitkän aikavälin tuotto										• Pitkän aikavälin tuotto

		Nimellistuotto		5.7		5.7						– Nimellistuotto  5,7 %

		Reaalituotto		4.1		4.1						– Reaalituotto  4,1 %

		Vakavaraisuusaste, %		26.6		26.6						• Vakavaraisuus  26,6 %

												OTH_Q_AV1, EN

												• Investment return -1,4 %

												– Return on equity investments  -3.7 %

												–Return on fixed income investments  -0.5 %

												– Return on real estate investments 0.7 %

												– Nominal return  5.7 %

												– Real return  4.1 %

												• Solvency  26.6 %

												OTH_Q_AV1, RU

												• Placeringsintäkter-1,4 %

												– Avkastning på aktieplaceringar  -3,7 %

												– Avkastning pä ränteplaceringar  -0,5 %

												– Avkastning på fastighetsplaceringar 0,7 %

												– Nominell avkastning  5,7 %

												– Realavkastning  4,1 %

												• Solvens  26,6 %
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Liite 1.10

		Liite 1.10

		Tunnuslukujen esittäminen tilinpäätöksen liitetiedoissa

		Vakuutusliikkeen tulos

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				201X		201X-1		201X-2		201X-3		201X-4

				€		€		€		€		€

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko

		Vakuutusliikeen tulo

		Maksetut rahastoidut eläkkeet

		Maksutappiot

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos

		Korvausmeno yhteensä

		Vakuutusliikkeen tulos





Liite 2.1

		Liite 2.1

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Tiivistelmä tunnusluvuista

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				1.1.- 30.6.201X		1.1.- 30.6.201X-1		1.1.- 31.12.201X-1

		Vakuutusmaksutulo, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %

				30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vastuuvelka, €

		Vakavaraisuuspääoma, €  ¹⁾

		suhteessa vakavaraisuusrajaan

		Eläkevarat , €   3)

		% vastuuvelasta  2)

		TYEL-palkkasumma, € 3)

		YEL-työtulosumma, € 3)

		1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)

		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.

		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta
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		Liite 2.4

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Vakavaraisuus

		Työeläkevakuutusyhtiöt ja Merimieseläkekassa

										30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vakavaraisuusraja €

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä €

		Vakavaraisuuspääoma

		Vakavaraisuusaste % 1)

		Vakavaraisuusasema 2)

		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.

		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan





Liite 2.5

		Liite 2.5

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Sijoitusjakauma käyvin arvoin

		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Perusjakauma																				Riskijaukauma ⁸⁾

				30.6.201X				30.6.201X-1				31.12.201X				30.6.201X-1				31.12.201X-1				30.6.201X				30.6.201X-1		31.12.201X-1

				milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Johdannaisten vaikutus ⁹⁾

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä

		Jvk-salkun modifioitu duraatio

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti).

		Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.

		9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.

		10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.
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		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %

				nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle

				markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle		pääomalle

				30.6.201X						30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Tuotto €/ / %  sit. pääomalle		milj. euroa		milj. euroa		%		%		%

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

		Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

		9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat
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Tunnusluvut ja vakavpo
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		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																										ACCCODE4

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, SE																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, EN

						Tiivistelmä tunnusluvuista		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																KEY FIGURES IN BRIEF		1 Jan-
30 June 2017		1 Jan-
30 June 2016		1 Jan-
31 Dec 2016

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		2,123.6				4,301.8		2,131.0		4,019.3		3,725.5		3,383.2						Vakuutusmaksutulo, milj.e		2,124		2,131		4,302																Premieinkomst, mn euro		2,124		2,131		4,302																Premiums written, EUR mill.		2,123.6		2,131.0		4,301.8																				416

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e								2,198.0												Maksetut eläkkeet, milj. euroa		0		2,198		0																Betalda pensioner, mn euro		0		2,198		0																Pensions and other payments made, EUR mill.		0.0		2,198.0		0																				243

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405.3				1,743.3		-213.0		2,048.4		-1,153.0		2,738.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405		-213		1,743																Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro		1,405		-213		1,743																Net return on investments at fair value, EUR mill.		1,405.3		-213.0		1,743.3																				283

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8				4.8		-0.6		7.5		-4.0		10.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8		-0.6		4.8																Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %		3.8		-0.6		4.8																ROCE, %		3.8		-0.6		4.8

																												30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				327

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,555.1				31,458.7		30,204.0		25,585.9		24,205.5		24,657.4						Vastuuvelka, milj.e		32,555		30,204		31,459																Ansvarsskuld, mn euro		32,555		30,204		31,459																Technical provisions, EUR mill.		32,555.1		30,204.0		31,458.7																				326

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		8,948.6				8,460.0		7,386.0		5,752.4		4,808.7		6,578.2						Vakavaraisuuspääoma, milj.e 1)		8,949		7,386		8,460																Solvenskapital, mn euro 1)		8,949		7,386		8,460																Solvency capital, EUR mill. 1)		8,948.6		7,386.0		8,460.0

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		1.87				2.00		2.20		2.16		2.54		2.60						suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0																i relation till solvensgränsen		1.9		2.2		2.0																in relation to solvency limit		1.9		2.2		2.0

		FSOL5				Eläkevarat		38,636.4				37,422.8		35,692.0		29,781.9		27,584.3		28,664.1						Eläkevarat , milj.e  2)		38,636		35,692		37,423																Pensionstillgångar, mn euro 2)		38,636		35,692		37,423																Pension assets, EUR mill. 2)		38,636.4		35,692.0		37,422.8																				21

						Eläkevarat,  % vastuuvelasta		130.1				129.2		126.1												% vastuuvelasta		130.1		126.1		129.2																% av pensionstillgångar		130.1		126.1		129.2																% of pension assets		130.1		126.1		129.2

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675.3				16,788.0		16,604.0		16,694.2		15,923.8		14,702.0						TYEL-palkkasumma, milj.e 3)		16,675		16,604		16,788																ArPL-lönesumma, mn euro  3)		16,675		16,604		16,788																TyEL payroll, EUR mill. 3)		16,675.3		16,604.0		16,788.0																				22

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462.3				1,470.6		1,492.0		1,366.9		1,268.7		1,142.8						YEL-työtulosumma, milj.e  3)		1,462		1,492		1,471																FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)		1,462		1,492		1,471																YEL payroll, EUR mill. 3)		1,462.3		1,492.0		1,470.6

																										1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)																						1) Beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal).																						1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit

						TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512																		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.																						2)  Ansvarsskuld enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008) + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.																						2) Technical provisions + differences between current and book value

						YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679																		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta																						3) Uppskattning av löne- och arbetsinkomstsumman för de försäkrade för hela året.																						3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA JA SEN RAJAT																						VAKAVARAISUUS, SE ok																						VAKAVARAISUUS, EN

						Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		8,948.6				8,460.0		7,386.2		18.9		16.3		24.5						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvensgräns, mn euro		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvency limit, EUR mill.		4,796.9		3,404.0		4,228.5																				341

						Vakavaraisuusvastuuvelka		29,687.9				29,012.0		28,351.7		5.0		4.8		5.2						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro €		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Maximum amount of solvency capital, EUR mill.		19,187.7		13,616.2		16,914.1

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		16.2				14.6		12.0		11.1		8.3		11.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvenskapital, mn euro		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvency capital , EUR mill.		8,948.6		7,386.2		8,460.0																				333

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, %		64.6				58.3		48.0		44.4		33.1		45.6						Vakavaraisuusaste % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvensnivå % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvency ratio %		130.1		126.1		129.2																				335

						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9				4,228.5		3,404.0												Vakavaraisuusasema 2)		1.9		2.2		2.0																Solvensställning 2)		1.9		2.2		2.0																Solvency capital/Solvency limit		1.9		2.2		2.0

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7				16,914.1		13,616.2

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		130.1				129.2		126.1		23.9		21.1		29.7						1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny redovisningsform.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																																										336

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää																				2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan																2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen																																																337

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		1.9				2.0		2.2		2.2		2.5		2.6																																																																												338
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Tuloslaskelma käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8				Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8				Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		-613.0		-317.4		-923.2				Vastuuvelan muutos *		-613.0		-317.4		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2				Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1				Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1

		Verot		-7.3		-8.7		-12.0				Verot		-7.3		-8.7		-12.0

		Kokonaistulos (ennen siirtoja lisävakutuusvastuisiin ja tasoitusmäärään)		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Vakuutusiikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0		-		-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

												* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin

												Mn euro		H1/2017		H1/2016		2016

												Premieninkomst		2,123.6		2,131.1		4,301.8

												Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		1,425.8		-193.4		1,779.8

												Utbetalda ersättningar		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

												Förandring i ansvarsskulden		-613.0		-317.4		-923.2

												Totala driftkostnader		-76.0		-77.7		-147.2

												Övriga intäkter och kostnader		0.0		0.1		0.1

												Skatter		-7.3		-8.7		-12.0

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												Försäkringsrörelsens resultat		3.0		-26.3		-35.5

												Placeringsverksamhetnes resultat		532.7		-718.3		410.5

												Omkostnadsresultat		11.9		15.5		36.1

												Övrigt resultat		0.0		-		-5.9

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												EUR million		H1/2017		H1/2016		2016

				2,123.6		2,131.1		4,301.8				Premiums written		2,123.6		2,131.1		4,301.8

				1,425.8		-193.4		1,779.8				Net investment return at current value		1,425.8		-193.4		1,779.8								2016		473200

				-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Claims paid		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1								2015		478700

				-613.0		-317.4		-923.2				Change in technical provisions		-613.0		-317.4		-923.2										5500

				-76.0		-77.7		-147.2				Total operating expenses		-76.0		-77.7		-147.2										0.011489

				0.0		0.1		0.1				Other income and expenses		0.0		0.1		0.1										0.0114894506

				-7.3		-8.7		-12.0				Taxes		-7.3		-8.7		-12.0										0.0114894506

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

																										2016		324857

				3.0		-26.3		-35.5				Underwriting business		3.0		-26.3		-35.5								2015		320494

				532.7		-718.3		410.5				Investment		532.7		-718.3		410.5										4363

				11.9		15.5		36.1				Loading profit		11.9		15.5		36.1										0.0136133594

				0.0		-		-5.9				Other result		0.0		-		-5.9

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

														1,418.5



PALUU LUETTELOSIVULLE



Tuloslaskelma käyvin arvoin 2

		1.1.-30.6.2016
 milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitustoiminta		Hoitokustannus-
liike		Yhteensä

		Vakuutusmaksutulo

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin

		Maksetut korvaukset

		Vastuuvelan muutos *

		Kokonaisliikekulut

		Muut tuotot ja kulut

		Tulos käyvin arvoin

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos

		Osittamattomaan lisävakuutusvastuun muutos

		Arvostuserojen muutos

		Muun tasoitusmäärän muutos

		Siirto asiakashyvityksiin

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla

		* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin ja tasoitusmäärään





Tase käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vastaavaa										Vastaavaa

		Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4				Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4

		Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1				Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1

		Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8				Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8

		Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4				Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4

		Vastattavaa										Vastattavaa

		Oma pääoma		106.5		101.7		103.9				Oma pääoma		106.5		101.7		103.9

		Poistoero		5.1		4.8		5.1				Poistoero		5.1		4.8		5.1

		Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2				Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6

		Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4				Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4

		Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6				Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6

		Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0

		Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4				Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4

		Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0				Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5				Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5

		Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6				Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6

		Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8				Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8

		Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3				Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3

												*) Vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita
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Tase käyvin arvoin 2

		30.6.2016
Vastaavaa, milj.e				Vastattavaa, milj.e

		Sijoitukset käyvin arvoin				Oma pääoma

						Poistoero

		Saamiset				Arvostuserot

						Osittamaton lisävakuuusvastuu

		Muu omaisuus				Toimintapääoman muut erät

						Tasoitusmäärä

						Vakavaraisuuspääoma

						Ositettu lisävakuutusvastuu

						(asiakashyvityksiin)

						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

						Varsinainen vastuuvelka *)

						Muut velat

		Vastaavaa yhteensä				Vastattavaa yhteensä

		*) vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita ja tasoitusmäärää





Tulosanalyysi

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Tuloksen synty										Tuloksen synty

		Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5

		+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1743.3				+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1,743.3

		-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1332.7				-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1,332.7

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0				-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Tuloksen käyttö										Tuloksen käyttö

		Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1				Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7				Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8

		Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8				Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8

		Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3				Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3

		Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5				Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5

		Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2				Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2

		Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102				Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102.0

		Yhteensä		547.5		-729.1		405.2				Yhteensä		547.5		-729.1		405.2

				491.0

				0.0

				491.0

				424.34

				64.11

				0.0

				2.6

				0.0

				56.5

				547.5

				0.0
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Tuloslaskelmaennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016						milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016

		Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8						Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8						Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1						Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2						Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2						Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1						Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1

		Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0						Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0

		Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2						Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8

		Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8						Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8

		Poistoeron muutos										0.0		-0.3						Poistoeron muutos										0.0		-0.3

		Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2						Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2

		Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0						Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5						Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5
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Vakuutusliikkeen tulos

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo				569.9		625.6		647.9		576.6						Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo		0.0		569.9		625.6		647.9		576.6

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko				727.4		701.3		676.3		653.3						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko		0.0		727.4		701.3		676.3		653.3

		Vakuutusliikkeen tulo				1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9						Vakuutusliikkeen tulo		0.0		1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9

		Maksetut rahastoidut eläkkeet				923.0		867.2		819.9		773.4						Maksetut rahastoidut eläkkeet		0.0		923.0		867.2		819.9		773.4

		Maksutappiot				9.1		11.6		14.9		16.5						Maksutappiot		0.0		9.1		11.6		14.9		16.5

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos				400.7		415.9		443.7		454.8						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos		0.0		400.7		415.9		443.7		454.8

		Korvausmeno yhteensä				1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6						Korvausmeno yhteensä		0.0		1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6

		Vakuutusliikkeen tulos				-35.5		32.2		45.7		-14.8						Vakuutusliikkeen tulos		0.0		-35.5		32.2		45.7		-14.8

		TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512

		YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679

		milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutus																TyEL-vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4						Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4

		Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)						Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)

		Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)						Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)

		TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9						TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9

		Yhteensä		6		-35		32		45		-15						Yhteensä		6		-35		32		45		-15

		Kuolevuusperustetäydennys **)				-85												Kuolevuusperustetäydennys **)				-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971						Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971

		*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.																*) Liikekohtainen taasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.

		**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.																**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.

		***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus																***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus



Tätä ei raportoida !
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Vakuutusliikkeen tulos vanha

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012						milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012

		TyEL -vakuutus																TyEL -vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0						Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0

		Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18						Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18

		Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8						Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8

		TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3						TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3

		Yhteensä		-50		32		45		-15		-7						Yhteensä		-50		32.0		45.0		-15.0		-7.0

		Kuolevuusperustetäydennys**)		-85														Kuolevuusperustetäydennys**)		-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		913		1,049		1,016		971		986						Tasoitusmäärä 31.12.		913		1049.0		1016.0		971.0		986.0

		**) Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.



*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluonteisesta 
 maksunalennuksesta (68 M€) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän
 maksutappio-osuudesta 34 M€ työkyvyttömyysliikkeeseen.								 **)Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12..2016 eläkevastuun kuolevuusperusteen muutokseen.

Tämä esitystapa jätetään pois ?
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Maksutuloennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,048		3,967		3,929		3,841		3,785

		YEL		343		334		340		327		302

		Yhteensä		4,391		4,302		4,269		4,167		4,087





Maksutuloennuste

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Maksetut eläkkeet, ennuste

		



TyEL

YEL

milj.e



Eläkepäätökset

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

mn,euro



Vakavaraisuuspääoma

		



TyEL

YEL

Total

EUR, mill



Vakavaraisuuden tunnusluvut

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,401		4,255		4,099		4,022		3,841

		YEL		327		339		342		329		304

		Yhteensä		4,728		4,594		4,442		4,351		4,146

				420.429935





Vakavaraisuuden tunnusluvut

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Tuotot neljännesvuosittain

		



TyEL

YEL

milj.e



Sijjakauma riskin mukaan ja keh

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

milj.e



Lainakannan jakauma ja lainojen

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Järjestämättömät luotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

																						ELÄKEPÄÄTÖKSET																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, SE																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, EN

																								H1/2017		H1/2016		Muutos-%														H1/2017		H1/2016		Förändring, %														H1/2017		H1/2016		Change, %

						ELÄKEPÄÄTÖKSET		H1/2017		H1/2016		2015		2014		2013						Uudet eläkepäätökset																		Nya pensionsbeslut																		New pension decisions

		FEL300				Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978												Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978		3.6												Ålderspensioner		6,191		5,978		3.6												Old-age pensions		6,191		5,978		3.6

		FEL302				Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1766		0												Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1,766		-		-												Förtida ålderspensioner		1,766		-		-												Early old-age pensions		1,766		-		-

		FEL304				Osa-aikaeläkkeet		93		303												Osa-aikaeläkkeet		93		303		-69.3												Deltidspensioner		93		303		-69.3												Part-time pensions		93		303		-69.3

		FEL306				Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317												Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317		4.6												Invalidpensioner		2,424		2,317		4.6												Disability pensions		2,424		2,317		4.6

		FEL310				Perhe-eläkkeet		1,814		1,750												Perhe-eläkkeet		1,814		1,750		3.7												Familjepensioner		1,814		1,750		3.7												Survivors’ pensions		1,814		1,750		3.7

		FEL309				Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574												Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574		12.5												Beslut om rätten till rehabilitering		1,771		1,574		12.5												Right to rehabilitation		1,771		1,574		12.5

																																														0.0																		0

		FEL30				Uudet eläkepäätökset yhteensä		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,6,True,EUR,100,)		22,426		23,365		22,380						Uudet eläkepäätökset yhteensä																		Nya pensionsbeslut sammanlagt		0		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												New pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0

		FEL3				Kaikki eläkepäätökset		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,6,True,EUR,100,)		41,335		42,733		41,051						Kaikki eläkepäätökset yhteensä																		Alla pensionsbeslut sammanlagt		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												Pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0

																						Yhteensä		14,059		11,922		17.9												Sammamlagt		14,059		11,922		17.9												Total		14,059		11,922		17.9
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Sij kumulat.nettotuotto 1997-

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016				Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104				Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104

		Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5				Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5

		Arvostuserot		6,028		5,488		5,964				Arvostuserot		6,028		5,488		5,964

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523

		Tasoitusmäärä		-		1,025		928				Tasoitusmäärä		-		1,025		928

		Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41				Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41

		Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22				Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22

		Yhteensä		8,949		7,386		8,460				Yhteensä		8,949		7,386		8,460

		Suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0				Suhteessa vakavaraisuusrajaan 2)		1.9		2.2		2.0

		1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen										1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen

		2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.  Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.										2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.

		Prosentteina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		H1/2017		H1/2016		2016						H1/2017		H1/2016		2016

		Vakavaraisuusraja				12.0		14.5				Vakavaraisuusraja		0.0		12.0		14.5

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				48.0		58.0				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0		48.0		58.0

		Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9				Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9

		Vakavaraisuusaste, %				26.1		29.6				Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		0.0		26.1		29.6

		Vakavaraisuusasema				2.2		2.0				Vakavaraisuusasema		0.0		2.2		2.0
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Eri aikavälien tuottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE														H1/2016																Q1/2017

		Tilanne 30.6.		H1/2017		H1/2016				Q1/2017

		Vakavaraisuuspääoma		8,949		7,386				8,752

		Oma pääoma		106		102				106

		Arvostuserot		6,028		5,488				6,143

		Tasoitusmäärä				917

		Osittamaton lisävakuuutusvastuu		2,848		916				2,540

		Tilinpäätössirtojen kertymä		5		5				5

		./. Muut erät (Aineettomat hyödykkeet)		-40		-42				-41

		./. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

		Vakavaraisuusvastuuvelka		29,688		28,352				29,427

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		-2,848		-916				-2,540

		Tasoitusmäärä		0		-917

		Vastuuvelka		32,555		30,204				31,985

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559		1,159				492

		Asikashyvityssiirto

		YEL-P eläkevastuu		-19		-19				-19

						28,352

		Vakavaraisuusaste		130.1		126.3				129.7

		Vakavaraisuuden suhde vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2				1.8

						0

		Nämä tiedot tulevat osavuosiraporttiin:

				475000		473200		0.4 %
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Pitkän aikavälin reaalituotto v

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Tuottoprosentti		Tuottoprosentti

		Q1/2016		-1.4		-1.4		-0.14

		Q2/2016		0.8		0.81		0.08

		Q3/2016		2.9		2.92		0.29

		Q4/2016		2.4		2.44		0.24

		2016		2.2		2.2		0.22

		Q1/2017		2.2		2.2		0.22

		Q2/2017		1.6		1.6		0.16

		Q3/2016				0.0		0.00

		Q4/2016				0.0		0.00





Pitkän aikavälin reaalituotto v

		



Tuottoprosentti

%



Sij tuotto eri ajanjaksoina

		





Pitkän aikavälin keskituottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Riskijakauma, milj.e		Q2		Q1
2017		Q4		Q3		Q2		Q1
2016		Q4		Q3		Q2		Q1
2015		Q4		Q3		Q2		Q1
2014		Q4		Q3		Q2		Q1
2013		Q4		Q3		Q2		Q1
2012						EN		RU

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		10,873.9		11,575.5		12,295.6		13,963.0		15,996.8		15,434.5		13,885.7		16,805.7		16,289.3		16,170.3		14,064.3		13,423.0		13,037.2		13,062.6		13,398.6		13,337.1		13,828.0		12,485.3		13,547.5		14,196.6		14,276.3		12,442.7						Fixed income incl. effect of derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

		Osakesijoitukset		16,587.0		16,712.2		15,326.8		13,815.6		12,221.7		13,276.1		14,731.0		12,113.7		13,949.4		14,461.8		14,319.8		15,106.4		14,824.7		14,451.0		13,847.8		12,837.2		11,938.8		12,809.8		10,829.1		9,594.7		8,962.6		11,532.6						Equities and shares		Aktieplaceringar

		Kiinteistösijoitukset		4,384.7		4,276.5		4,199.6		4,103.3		4,042.8		4,053.5		3,935.5		3,103.3		3,500.4		3,639.6		3,681.3		3,684.2		3,654.6		3,663.3		3,644.1		3,599.1		3,564.9		3,527.6		3,465.7		3,403.6		3,402.2		3,331.4						Real estate		Fastighetsplaceringar

		Muut sijoitukset		6,661.6		5,705.0		5,392.4		4,664.3		3,483.1		2,995.2		3,288.7		3,157.8		2,673.2		2,724.8		2,130.1		1,878.9		1,961.7		1,854.2		1,612.7		1,725.4		1,285.3		1,603.0		1,678.1		1,930.3		2,036.2		1,843.2						Other		Övriga placeringar

				38,507.2		38,269.1		37,214.4		36,546.2		35,744.5		35,759.3		35,841.0		35,180.5		36,412.3		36,996.4		34,195.5		34,092.5		33,478.3		33,031.0		32,503.2		31,498.8		30,617.0		30,425.6		29,520.4		29,125.2		28,677.2		29,149.9

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		28.2		30.2		33.0		38.2		44.8		43.2		38.7		47.8		44.7		43.7		41.1		39.4		38.9		39.5		41.2		42.3		45.2		41.0		45.9		48.7		49.8		42.7

		Osakesijoitukset		43.1		43.7		41.2		37.8		34.2		37.1		41.1		34.4		38.3		39.1		41.9		44.3		44.3		43.7		42.6		40.8		39.0		42.1		36.7		32.9		31.3		39.6

		Kiinteistösijoitukset		11.4		11.2		11.3		11.2		11.3		11.3		11.0		8.8		9.6		9.8		10.8		10.8		10.9		11.1		11.2		11.4		11.6		11.6		11.7		11.7		11.9		11.4

		Muut sijoitukset		17.3		14.9		14.5		12.8		9.7		8.4		9.2		9.0		7.3		7.4		6.2		5.5		5.9		5.6		5.0		5.5		4.2		5.3		5.7		6.6		7.1		6.3

				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						13272.5		13343.7		71.2





Pitkän aikavälin keskituottoja

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus

mrd. euroa



Suurimmat kotimaiset noteeratut

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives

EUR billion



Hoitokustannustulos ja hoitokul

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus



Kokonaisliikekulut rahoitusläht

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives



Hoitokulusuhde

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan



Henkilömäärän kehitys

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

md euro



Eri aikavälien tuotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Lainakannan jakauma		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		572.8		631.9		682.4		867.1		1,006.4

		Takaisinlainat		316.2		375.5		406.1		581.4		782.7

		Lainojen nostot		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		31.6		173.3		178.6		53.5		89.5

		Takaisinlainat		4.6		148.0		4.5		2.0		9.9





Eri aikavälien tuotot

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Jakauma



Vakuutettujan lkm ja maksutulo

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Lainojen nostot



Eläkkeen saajat ja maks.el.

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Järjestämättömät luotot		1,928		1,785		264		661		3,400

				42916		2016		2015		2014		2013

		KIINNITYKSET YHTEENSÄ		63458.81		74818.84		29464.97		179670.32		1122379.36

		MUUT TAKAUKSET YHTEENSÄ		117378.84		139971.91		53995.2		82185.6		107990.4

		NIMIVAKUISET LAINAT YHTEENSÄ		1730283.27		1544114.17						112125

		Pankkitakauset yhteensä		17306.4		25804.8		155496.8		358790.4		2057159.08

		TAKAUSVAKUUTUKSET YHTEENSÄ						25256.03		28219.64

		KÄTEISPANTIT YHTEENSÄ								12304.02

		Yhteensä		1928427.32		1784709.72		264213		661169.98		3399653.84

		Pankkitakauset yhteensä

		Yhteensä		1 928 427,32		1 784 709,72		264 213,00		661 169,98		3 399 653,84

				2013		2014		2015		2016		H1/2017

		Järjestämättömät luotot		3399.65384		661.16998		264.213		1784.70972		1928.42732





Eläkkeen saajat ja maks.el.

		



Järjestämättömät luotot

1000 e



Vakuutettujen lkm_ennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen reaalituotto		3,0 % reaalituottokertymä		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä				EN		RU

														Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1997		7.0		3.0		3.5		4.0				3.0% cumulative real return		3,0 % ackumulerad realavkastning

				10.5		3.8		4.4		5.0				3.5% cumulative real return		3,5 % ackumulerad realavkastning

				14.0		4.5		5.3		6.1				4.0% cumulative real return		4,0 % ackumulerad realavkastning

				17.6		5.3		6.2		7.1

		1998		21.1		6.1		7.1		8.2

				25.3		6.9		8.0		9.2

				29.5		7.7		9.0		10.3

				33.7		8.5		9.9		11.4

		1999		37.9		9.3		10.9		12.5

				37.7		10.1		11.8		13.6

				37.5		10.9		12.8		14.7

				37.3		11.7		13.8		15.8

		2000		37.1		12.6		14.8		17.0

				36.2		13.4		15.7		18.1

				35.2		14.2		16.7		19.3

				34.3		15.1		17.8		20.5

		2001		33.4		15.9		18.8		21.7

				32.6		16.8		19.8		22.9

				31.9		17.7		20.8		24.1

				31.2		18.5		21.9		25.3

		2002		30.5		19.4		22.9		26.5

				33.1		20.3		24.0		27.8

				35.7		21.2		25.1		29.0

				38.4		22.1		26.1		30.3

		2003		41.0		23.0		27.2		31.6

				43.6		23.9		28.3		32.9

				46.2		24.8		29.4		34.2

				48.8		25.7		30.6		35.5

		2004		51.4		26.7		31.7		36.9

				55.5		27.6		32.8		38.2

				59.7		28.6		34.0		39.6

				63.8		29.5		35.1		40.9

		2005		68.0		30.5		36.3		42.3

				70.6		31.4		37.5		43.7

				73.2		32.4		38.7		45.1

				75.8		33.4		39.9		46.6

		2006		78.4		34.4		41.1		48.0

				79.7		35.4		42.3		49.5

				81.1		36.4		43.5		51.0

				82.4		37.4		44.7		52.4

		2007		83.8		38.4		46.0		53.9

				74.3		39.5		47.3		55.5

				64.9		40.5		48.5		57.0

				55.5		41.5		49.8		58.5

		2008		46.1		42.6		51.1		60.1

				52.1		43.6		52.4		61.7

				58.1		44.7		53.7		63.3

				64.1		45.8		55.1		64.9

		2009		70.0		46.9		56.4		66.5

				73.3		47.9		57.7		68.1

				76.6		49.0		59.1		69.8

				79.8		50.1		60.5		71.5

		2010		83.1		51.3		61.9		73.2

				80.0		52.4		63.3		74.9

				77.0		53.5		64.7		76.6

				73.9		54.6		66.1		78.3

		2011		70.8		55.8		67.5		80.1

				73.0		57.0		69.0		81.9

				75.1		58.1		70.4		83.7

				77.3		59.3		71.9		85.5

		2012		79.4		60.5		73.4		87.3

				83.0		61.7		74.9		89.1

				86.6		62.9		76.4		91.0

				90.3		64.1		77.9		92.9

		2013		93.9		65.3		79.5		94.8

				96.9		66.5		81.0		96.7

				100.0		67.7		82.6		98.6

				103.0		69.0		84.2		100.6

		2014		106.1		70.2		85.7		102.6

				109.1		71.5		87.4		104.6

				112.1		72.8		89.0		106.6

				115.2		74.1		90.6		108.6

		2015		118.2		75.4		92.3		110.7

				120.2		76.7		93.9		112.8

				122.2		78.0		95.6		114.9

				124.3		79.3		97.3		117.0

		2016		126.3		80.6		99.0		119.1

				131.5		82.0		100.7		121.3

		H1/2017		134.6		83.3		102.4		123.5





Vakuutettujen lkm_ennuste

		



Ilmarinen's real return

3.0% cumulative real return

3.5% cumulative real return

4.0% cumulative real return

%



TELA-taulukko ja maant jakauma

		



Ilmarisen reaalituotto

3,0 % reaalituottokertymä

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



Sij toiminnan nettot 1997-

		



Ilmarinens realavkastning

3,0 % ackumulerad realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % ackumulerad realavkastning

%



Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		

										Nimellistuotto		Reaalituotto				OTH_Q_SI2

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 v)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 v)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 v)		5.0		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 v)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 v)		7.2		6.0

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 v)		5.7		5.5

										Nominal return		Real return

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18.75 yrs)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15.75 yrs)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10.75 yrs)		5		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6.75 yrs)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3.75 yrs)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1.75 yrs)		5.7		5.5

										Nominell avkastning		Real avkastning

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 år)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 år)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 år)		5		3.2				OTH_Q_SI2, EN

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 år)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 år)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 år)		5.7		5.5

																OTH_Q_SI2, RU





Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		



Nimellistuotto

Reaalituotto

%



Sijoitustoiminnan nettotuotto

		



Nominal return

Real return

%



Sheet1

		



Nominell avkastning

Real avkastning

%



Taul1

		

				Ilmarisen reaalituotto		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä								OTH_Q_SI2

		1997		7.0		3.5		4.0

		1998		21.1		7.1		8.2

		1999		37.9		10.9		12.5

		2000		37.1		14.8		17.0

		2001		33.4		18.8		21.7

		2002		30.5		22.9		26.5

		2003		41.0		27.2		31.6

		2004		51.4		31.7		36.9

		2005		68.0		36.3		42.3

		2006		78.4		41.1		48.0

		2007		83.8		46.0		53.9

		2008		46.1		51.1		60.1

		2009		70.0		56.4		66.5

		2010		83.1		61.9		73.2

		2011		70.8		67.5		80.1

		2012		79.4		73.4		87.3

		2013		93.9		79.5		94.8

		2014		106.1		85.7		102.6

		2015		118.2		92.3		110.7

		Q1/2016		114.9		93.9		112.8

																OTH_Q_SI2, EN

																OTH_Q_SI2, RU





Taul1

		



Ilmarisen reaalituotto

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



		



Ilmarinen's real return

3.5 % cumulative real return

4.0 % cumulative real return

%



		



Ilmarinens realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen nimellistuotto		Ilmarisen reaalituotto				EN		RU

		1997		5.9		4.2				Ilmarinen's nominal return		Ilmarinens nominella avkastning

		1998		5.7		4.1				Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1999		5.3		3.7

		2000		4.7		3.1

		2001		4.8		3.3

		2002		5.3		3.7

		2003		5.7		4.2

		2004		5.4		3.9

		2005		5.2		3.6

		2006		4.7		3.0

		2007		4.3		2.7

		2008		4.2		2.6

		2009		7.1		5.8

		2010		6.0		4.4

		2011		5.3		3.9

		2012		7.0		6.0

		2013		6.9		6.2

		2014		6.1		5.7

		2015		5.9		5.5

		2016		5.8		5.0





		



Ilmarisen nimellistuotto

Ilmarisen reaalituotto

%



		



Ilmarinen's nominal return

Ilmarinen's real return

%



		



Ilmarinens nominella avkastning

Ilmarinens realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet		Eurooppalaiset osakkeet		Euro valtionlainat		Euro yrityslainat				%		Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet 1)		Eurooppalaiset osakkeet 2)		Euro valtionlainat 3)		Euro yrityslainat 4)

		Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3				Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6				2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7				2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

		Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5				Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

		Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6				Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

		Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9				Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

		Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8				Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

		Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1				Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

		Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2				Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

		Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close														%		Ilmarinen		Finnish equities and shares 1)		European equities and shares 2)		Euro government bonds 3)		Euro corporate bonds 4)

		Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close														Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index														2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)														2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Average return over 5 years		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Average return over 10 years		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Average return since 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Real average return over 5 years		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Real average return over 10 years		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Real average return since 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

																%		Ilmarinen		Finländska aktier 1)		Europeiska aktier 2)		Euro statslån 3)		Euro företagslån 4)

																Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

																2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

																2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Medelavkasting under 5 år		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Medelavkasting under 10 år		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Medelavkastning från år 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Genomsnittlig realavkastning
under 5 år		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Genomsnittlig realavkastning
under 10 år		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Genomsnittlig realavkastning
sedan år 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)



&L&8&K03+000&P/&N &D &Z&F&R&8&K03+000&G

PALUU LUETTELOSIVULLE



		PALUU LUETTELOSIVULLE

																								Symbolit:

				Milj.e		6/30/17		12/31/16						Prosentteina		6/30/17		12/31/16						é

		é		Stora Enso Oyj		205		177						QT Group Oyj		14.62		14.62

		é		Kone Oyj		196		183				é		Digia Oyj		14.59		14.58						ê

		é		UPM-Kymmene Oyj		190		171						Technopolis Oyj		10.48		10.48

		é		Nokia Oyj		167		136				ê		Basware Oyj		9.56		11.18

		ê		Neste Oyj		166		176						Martela Oyj		8.07		8.07

		é		Sampo Oyj		164		161				ê		Componenta Oyj		7.87		7.92

		ê		Citycon Oyj		146		148						Incap Oyj		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj		132		94				ê		CapMan Oyj		7.52		7.60

		é		Orion Oyj		114		83						Citycon Oyj		7.13		7.13

		ê		Nokian Renkaat Oyj		99		100						Tulikivi Oyj		6.21		6.21

				EUR mill.		30 Jun
2017		31 Dec
2016						Percentage		30 Jun
2017		31 Dec
2016

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Plc		14.62		14.62

		é		Kone Corporation		196		177				é		Digia Plc		14.59		14.58

		é		UMP-Kymmene Corporation		190		176						Technopolis Plc		10.48		10.48

		ê		Nokia Corporation		167		171				é		Basware Corporation		9.56		11.18

		é		Neste Corporation		166		161						Martela Corporation		8.07		8.07

		é		Sampo Plc		164		148				ê		Componenta Plc		7.87		7.92

		é		Citycon Corporation		146		136						Incap Corporation		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Plc		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Corporation		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Corporation		6.21		6.21

				Mn euro		6/30/17		12/31/16						I procent		6/30/17		12/31/16

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Abp		14.62		14.62

		é		Kone Abp		196		177				é		Digia Abp		14.59		14.58

		é		UPM-Kymmene Abp		190		176						Technopolis Abp		10.48		10.48

		ê		Nokia Abp		167		171				ê		Basware Abp		9.56		11.18

		é		Neste Abp		166		161						Martela Abp		8.07		8.07

		é		Sampo Abp		164		148				ê		Componenta Abp		7.87		7.92

		é		Citycon Abp		146		136						Incap Abp		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Abp		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Abp		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Abp		6.21		6.21
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PALUU LUETTELOSIVULLE



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7

		Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6						Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6

		Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1						Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1

		Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0						*) Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0

																		*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																		Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				133.8		133.8

				-110.0		-108.0

				23.8		25.8

				-82.2 %		-80.7 %



PALUU LUETTELOSIVULLE



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6						Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6

		Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0

		Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3

		Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4

		Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4						Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4

		Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5

						3.4

		Maksutulo		4,391.0		4,301.8		4,268.7		4,167.4		4,086.9

				Tämä on vanha versio, jonka Ritakallio pyysi korjaamaan 18.7.

				2017 E

				110.0

				26.4

				5.0

				10.5

				151.9

				3.5



PALUU LUETTELOSIVULLE



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		HOITOKULUSUHDE		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		134		144		145		142		141

		Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		108		108		109		108		106

		Hoitokustannustulos		26		36		35		34		35

		Hoitokulusuhde, % *)		81		75		76		76		75

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				2017 E		2017 E

				134		134

				110		108

				24		26

				82.2 %		80.7 %

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.





		



Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut

Hoitokustannustulos

Hoitokulusuhde, % *)

milj.e



		



Activity-based operating expenses

Loading profit

Operational efficiency, %

EUR Mill.



		



Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

Omkostnadsrörelsens resultat

Omkostnadsprocent

Mn euro



		



Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut

Hoitokustannustulos

Hoitokulusuhde, % *)

milj.e



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Vakituiset		502		505		511		513		512

		Määräaikaiset		40		38		23		20		16





		



Vakituiset

Määräaikaiset



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Nimellistuotto		Reaalituotto						EN		RU

		1997 - 30.6.2017 (20,5 v)		5.9		4.2		1997 - 30.6.2017 (20.5 v)				Nominal return		Nominell avkastning

		2000 - 30.6.2017 (17,5 v)		4.7		3.1		2000 - 30.6.2017 (17.5 v)				Real return		Real avkastning

		2005 - 30.6.2017 (12,5 v)		5.2		3.6		2005 - 30.6.2017 (12.5 v)

		2010 - 30.6.2017 (7,5 v)		6.0		4.4		2010 - 30.6.2017 (7.5 v)

		2013 - 30.6.2017 (4,5 v)		6.9		6.2		2013 - 30.6.2017 (4.5 v)

		2015 - 30.6.2017 (2,5 v)		5.9		5.5		2015 - 30.6.2017 (2.5 v)





		



Nimellistuotto

Reaalituotto

%



		



Nominal return

Real return

%



		



Nominell avkastning

Real avkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		473,200		500,500		510,800		528,900						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		TyEL-maksutulo		4,047.8		3,967.4		3,929.0		3,840.5		3,784.9								2013		2013

																				2012		2012

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		500,500		510,800		528,900

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

				H1/2016		2015		H1/2015		2014		2013		2012								2012

		TyEL-vakuutettuja		473200		500500		478707		510800		528900		529400

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-maksutulo		3961.4841764827		3928.98935755		3840.53715002		3784.9		3732.8

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-vakuutettuja		489000		500500		510800		528900		529400

				4,047,804





		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



TyEL-maksutulo

Milj.e



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



ArPL-premieinkomst

Mn euro



		



Insured under TyEL

Persons



		



TyEL payroll

EUR mill.



		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



Insured under TyEL

Persons



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		Eläkkeensaajia		332,765		329,323		324,857		323,172		318,867		313,962						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		Maksetut eläkkeet		4,822		4,594		4,442		4,351		4,146								2013		2013

																				2012		2012

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

																						2012





		



Eläkkeensaajia

Henkilöä



		



Maksetut eläkkeet

Milj.e



		



Pensionstagare

Personer



		



Pension recipients

Persons



		



Utbetalda pensioner

Mn euro



		



Pensions paid

EUR mill.



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ (ENNUSTE)		2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutetut		504,000		502,000		500,500		510,800		528,900

		YEL-vakuutetut				61,486		61,851		61,941		60,612

		Yhteensä				563,486		562,351		572,741		589,512



Lehonmaa Antti:
Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.

T: Tiina Nurmi



		



TyEL-vakuutetut

YEL-vakuutetut



		v		2016		2016		2015		2015		2014		2013		2012																																																						ACCCODE8

		kk		Q1		0		12		Q1		12		12		12																																																										x

				Q1/2016		0				Q1/2015																																																																x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN TUOTTO																SIJOITUSTEN TUOTTO, MUUTOS EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

		SIJOITUSTEN TUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Q1/2016		2015		2014		2013		2012								Q1/2016		0		Muutos

		Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa												2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0		2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0

		Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %												9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0

		Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa												32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0.0		0.0		0.0		32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0		0		0

																																												0

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO																																																				x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Perusjakauma
milj. e		%		Riskijakauma
milj. e		%		Tuotto
%		Volatiliteetti																																								x

		Korkosijoitukset		16,147.4																		Korkosijoitukset		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																																										x

		Lainasaamiset		1,108.8																		Lainasaamiset		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																																								x

		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0																		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																																										x

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0																		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																																										x

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0																		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																																										x

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0																		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml.Sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																																										x

		Osakesijoitukset		13,721.7																		Osakesijoitukset		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																																										x

		Noteeratut osakkeet		10,688.5																		Noteeratut osakkeet		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																																								x

		Pääomasijoitukset		2,033.3																		Pääomasijoitukset		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																																										x

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9																		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																																										x

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5																		Kiinteistösijoitukset		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																																										x

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4																		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																																										x

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1																		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																																										x

		Muut sijoitukset		1,836.8																		Muut sijoitukset		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																																										x

		Hedge-rahastosijoitukset		651.5																		Hedge-rahastosijoitukset		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																																								x

		Hyödykesijoitukset		-8.7																		Hyödykesijoitukset		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																																										x

		Muut sijoitukset		1,194.0																		Muut sijoitukset		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																																										x

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3																		Sijoitukset yhteensä		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																																								x

																						Johdannaisten vaikutus						3,697.3		10.3																																												x

																						Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä						35,759.3		100.0																																												x

																						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,6 vuotta																																																				x

																						Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, EN																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, SE																																				x

																																																																										x

																								Basic breakdown
EUR mill.		%		Risk breakdown
EUR mill.		%		Return
 %		Volatility						Basallokering 
Mn euro		%		Riskfördelning 
Mn euro		%		Avkastning
%		Volatilitet																								x

																						Fixed-income investments		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5						Ränteplaceringar		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																										x

																						Loan receivables		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7				Lånefordringar		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																								x

																						Bonds		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7						Masskuldebrevslån		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																										x

																						Public corporation bonds		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5						Masskuldebrevslån i offentliga samfund		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																										x

																						Other bonds		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3						Masskuldebrevslån i övriga samfund		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																										x

																						Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0						Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																										x

																						Equities and shares		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7						Aktieplaceringar		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																										x

																						Listed equities and shares		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3				Noterade aktier		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																								x

																						Private equity investments		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5						Kapitalplaceringar		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																										x

																						Non-listed equities and shares		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0						Onoterade aktieplaceringar		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																										x

																						Real estate investments		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7						Fastighetsplaceringar		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																										x

																						Real estate investments		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8						Direkta fastighetsplaceringar		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																										x

																						Real estate funds and joint investments		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2						Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																										x

																						Other		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9						Övriga placeringar		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																										x

																						Hedge fund investments		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7				Placeringar i hedgefonder		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																								x

																						Commodity investments		-8.7		0.0		58.2		0.2		-						Tillgångsplaceringar		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																										x

																						Other investments		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3						Övriga placeringar		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																										x

																						Investments total		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0				Placeringar sammanlagt		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																								x

																						Effect of derivatives						3,697.3		10.3								Derivatens inverkan						3,697.3		10.3																												x

																						Investments at current value						35,759.3		100.0								Placeringar till verkligt värde						35,759.3		100.0																												x

																						The modified duration of bond investments is 0.6 years																Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,6 år																																				x

																						The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types																Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		45.2

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		40.1

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.4

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		27.6

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		38.4

		Noteeratut osakkeet		29.9

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		5.1

		Hedge-rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		-0.0

		Muut sijoitukset		3.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		RISKIJAKAUMA,ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		11,735.3

		Lainasaamiset		1,108.8

		Joukkovelkakirjalainat		9,545.4

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,346.1

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		5,199.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,081.2

		Osakesijoitukset		13,276.1

		Noteeratut osakkeet		10,242.5

		Pääomasijoitukset		2,033.3

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		1,000.4

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1

		Muut sijoitukset		2,997.1

		Hedge- rahastosijoitukset		651.5

		Hyödykesijoitukset		58.2

		Muut sijoitukset		2,287.4

		Sijoitukset yhteensä		32,062.0

		Johdannaisten vaikutus		3,697.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3

		RISKIJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		32.8

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		26.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.2

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		14.5

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3.0

		Osakesijoitukset		37.1

		Noteeratut osakkeet		28.6

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		8.4

		Hedge- rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		6.4

		Sijoitukset yhteensä		89.7

		Johdannaisten vaikutus		10.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-74.88

		Lainasaamiset		10.30

		Joukkovelkakirjalainat		-105.21

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		22.27

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-127.48

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		20.02

		Osakesijoitukset		-525.44

		Noteeratut osakkeet		-615.47

		Pääomasijoitukset		70.45

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		19.58

		Kiinteistösijoitukset		27.55

		Suorat kiinteistösijoitukset		26.72

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.83

		Muut sijoitukset		89.50

		Hedge- rahastosijoitukset		-31.50

		Hyödykesijoitukset		-9.64

		Muut sijoitukset		130.64

		Sijoitukset yhteensä		-483.27

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-6.44

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-489.70

		SITOUTUNUT PÄÄOMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		16,183.6

		Lainasaamiset		1,113.7

		Joukkovelkakirjalainat		14,076.0

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,322.0

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,754.0

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		994.0

		Osakesijoitukset		14,253.7

		Noteeratut osakkeet		11,247.7

		Pääomasijoitukset		2,014.8

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		991.2

		Kiinteistösijoitukset		3,985.4

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,483.5

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		501.9

		Muut sijoitukset		1,835.1

		Hedge- rahastosijoitukset		679.9

		Hyödykesijoitukset		1.6

		Muut sijoitukset		1,153.6

		Sijoitukset yhteensä		36,257.9

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sitoutunut pääoma yhteensä		36,257.9

		TUOTTO -%		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-0.5

		Lainasaamiset		0.9

		Joukkovelkakirjalainat		-0.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.5

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-1.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		-3.7

		Noteeratut osakkeet		-5.5

		Pääomasijoitukset		3.5

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.0

		Kiinteistösijoitukset		0.7

		Suorat kiinteistösijoitukset		0.8

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		4.9

		Hedge- rahastosijoitukset		-4.6

		Hyödykesijoitukset		-591.0

		Muut sijoitukset		11.3

		Sijoitukset yhteensä		-1.3

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-1.4

		VOLATILITEETTI

		Joukkovelkakirjalainat		1.7

		Noteeraatut osakkeet		14.3

		Hedge-rahastosijoitukset		7.7

		Sijoitukset yhteensä		5.0

		Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.6

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 1																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

		NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi		2,856.0				3,021.3		0.0		2,994.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Eurooppa		4,604.0				5,352.6		0.0		4,120.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus USA		1,920				1,833.2		0		1,436.6																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Japani		539.0				400.8		0.0		260.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kiina		178.0				332.8		0.0		651.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kehittyvät markkinat pl. Kiina		593.0				452.9		0.0		1,243.0																																																														x

																																																																										x

				10,690.0		0.0		11,393.6		0.0		10,708.1		0.0		0.0																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Suomi		26.7				26.5		0.0		28.0		32.2		35.3																																																										x

		Eurooppa		43.1				47.0		0.0		38.5		35.0		30.3																																																										x

		USA		18.0				16.1		0.0		13.4		12.2		11.2																																																										x

		Japani		5.0				3.5		0.0		2.4		3.8		3.2																																																										x

		Kiina		1.7				2.9		0.0		6.1		3.4		3.1																																																										x

		Kehittyvät markkinat pl. Kiina		5.5				4.0		0.0		11.6		13.4		16.9																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, EN														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, SE																																						x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x		Finland		Finland

																																																																										x		Europe		Europa

																																																																										x		USA		USA

																																																																										x		Japan		Japan

																																																																										x		China		Kina

																																																																										x		Emerging markets excl. China		Tillväxtmarknaden exl. Kina

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																												x

																						JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA														JOUKKOLAINOJEN LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

		JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AAA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka A, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka <BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka NR, milj. €

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		AAA

		AA

		A

		BBB

		<BBB

		NR

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0



Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.

Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.



		



2012

2013

2014

2015

Q1/2016

%



		AAA		AAA		AAA

		AA		AA		AA

		A		A		A

		BBB		BBB		BBB

		<BBB		<BBB		<BBB

		NR		NR		NR



2014

2015

Q1/2016

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016

		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2014		2014		2014		2014		2014		2014



AAA

AA

A

BBB

<BBB

NR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997														ACCCODE9

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		FSIJ5				Ilmarinen		3.8		4.8		6.0		6.8		9.8		7.5		-4.0		10.8		15.8		-17.7		5.7		8.5		12.1		7.9		8.7		-0.5		-1.2		2.8		16.1		13.8		9.0

		FSIJ5M				Muut				5.2		4.4		6.8		7.6		8.6		-2.3		10.6		12.9		-14.0		5.2		8.8		11.1		7.8		7.7		2.4		1.8		4.5		10.5		9.6		8.1

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		5.9

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		4.2

		FSIJ9				Inflaatio, %

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, EN

																								3.8

																								0.0

																								5.9

																								4.2

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, SE





		



Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)

Muut

Ilmarinen

%



		



Ilmarinen's annual average real return (1997-)

Ilmarinen's annual average nominal return

Other

Ilmarinen

%



		



Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (1997-)

Ilmarinens genomsnittliga nominell avkastning (1997-)

Övriga bolag

Ilmarinen

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKAVARAISUUSSEURANTA				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2				100

		Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa														5.0		4.8		5.2		5.0		4.6

		Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Vakavaraisuusaste verrattuna vakavaraisuusrajaan				1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2

		Pension assets/technical provisions				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Provision for pooled claims treated equal to solvency capital				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		4.8		5.2		5.0		4.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Solvency limit/technical provisions *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

						64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

						130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

						1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Pensionstillgångar/ansvarsskuld

		Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

		Solvensgräns/ansvarsskuld *)

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997

		Vakavaraisuusasema oli 1,9 (2,2).

		Eläkevarat vasemman ja vakavaraisuusraja oikean asteikon mukaan.

		Aikaisempien vuosien osalta sovelletaan vuoden 2017 esitystapaa.

		*) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan. Vakavaraisuuspääoman määrä pysyi lähes ennallaan, mutta vakavaraisuusrajan laskentaperiaatteet muuttuivat.

		Tämän seurauksena vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja pieneni.

		Vakavaraisuusaste oli 1,9-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, EN

		Solvency position was 1.9 (2.2).

		Pension assets according to the scale on the left and solvency limit according to the scale on the right.

		For previous years, the method of presentation for 2017 is applied.

		*) The solvency limit changed on 1 January 2017 with the introduction of new legislation. The amount of solvency capital remained almost unchanged, but the principles for calculating the solvency limit changed.

		Consequently, the ratio of solvency capital to the solvency limit, which illustrates the solvency position, decreased.

		Solvency ratio was 1,9 times the solvency limit.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, SE

		Solvensställningen var 1,9 (2,2).

		Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen.

		I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.

		*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för beräkningen av solvensgränsen ändrades.

		Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.

		Solvensnivån var 1,9-faldig i förhållande till solvensgränsen.





		



Eläkevarat/vastuuvelka

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)

Eläkevarat/vastuuvelka

% vastuuvelasta

% vastuuvelasta
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1 Soveltamisala ja määritelmät 
 



   



1.1 Soveltamisala 
Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa 
tarkoitettuihin valvottaviin: 



• vakuutusyhtiöt 



• työeläkevakuutusyhtiöt 



• vakuutusyhdistykset 



• vakuutusomistusyhteisöt 



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet 



• lailla perustetut eläkelaitokset (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos) 



1.2 Määritelmät 
Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: 



(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjei-
den soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia. 



(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla pe-
rustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos). 
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2 Säädöstausta ja kansainväliset suosi-
tukset 



 



   



2.1 Lainsäädäntö 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: 



• vakuutusyhtiölaki (521/2008, jäljempänä myös VYL) 



• vakuutusyhdistyslaki (1250/1987, jäljempänä myös VakYhdL) 



• laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995, jäljempänä myös UVYL) 



• laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997, jäljempänä myös TVYL) 



• laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004, jäljempänä myös Ra-
vaL) 4 luku 



• laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläk-
keiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muut-
tamisesta (853/2008, jäljempänä myös laki 853/2008) ja laki edellisen lain 8 §:n 
muuttamisesta (327/2010) 



• laki vakuutusluokista (526/2008, jäljempänä myös VakLuokkaL) 



• kirjanpitolaki (1336/1997, jäljempänä myös KPL)  



• osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä myös OYL) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä (614/2008, jäljempänä myös STMtpA) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n 
muuttamisesta (572/2012) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (6/2007) ja kyseisen ase-
tuksen muuttamisesta (49/2009) 



• valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä 
(89/2002) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan 
laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008) 



• asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista (453/1995) 



• kirjanpitoasetus (1339/1997, jäljempänä myös KPA)  
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• rahoitusvakuuslaki (11/2004) 



• julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija noudattaa 
lisäksi arvopaperimarkkinalain (746/2012, jäljempänä myös AML) ja soveltuvin osin 
sen nojalla annetun valtiovarainministeriön asetuksen säännöksiä arvopaperin liik-
keeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012, jäljempänä 
myös VMtaA) 



2.2 Euroopan unionin asetukset 
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 (32002R1606) sii-



hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta; EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1—4 



• Komission asetus (EY) N:o 1126/2008 (32008R1126) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1606/2002 mukaisesti; EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1—481 



2.3 Euroopan unionin direktiivit 
• Neuvoston direktiivi, 91/674/ETY (31991L0674) siihen myöhemmin tehtyine muu-



toksineen, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä; EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7—31  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY (32001L0065) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä 
pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätök-
sien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta; EYVL L 283, 
27.10.2001, s. 28—32 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY (32003L0051) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyri-
tysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kan-
nalta merkityksellinen teksti); EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16—22  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesä-
kuuta 2006 (32006L0046) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsoli-
doidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutus-
yritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston di-
rektiivin 91/674/ETY muuttamisesta 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoit-
tamisesta (Solvenssi II) 
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• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EY(32013L0034), annettu 26 
päivänä elokuuta 2013 tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilin-
päätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 
83/349/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti);(EUVL L 182, 
29.6.2013, s.19 - 76)  



 



2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 
(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännök-



siin: 



• vakuutusyhtiölain 8 luvun 29 §  



(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin TVYL 1 §:n mukaisesti 



• vakuutusyhdistyksiin VakYhdL 10 luvun 1 §:n mukaisesti  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
UVYL 40 b §:n mukaisesti  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin merimieseläkelain 196 §:ssä ja maatalousyrittä-
jän eläkelain 126 §:n mukaisesti. 



2.5 Kansalliset suositukset 
• Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet, joita sovelletaan vakuutustoimintaan niiltä 



osin kuin ne eivät ole ristiriidassa vakuutustoimintaa koskevien säädösten kanssa. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   12 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



3 Tavoitteet 
 



   



(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on  



• varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja 
riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuu-
desta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen 
laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. 



• palvella mahdollisimman kattavasti valvottavan tilinpäätöksen laadintaa. 
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4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kos-
kevat määräykset 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



4.1 Vakuutusyrityksen laskentajärjestelmälle asetetut vaatimukset 



4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 8 )  



(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten 
tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät ai-
heuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen yhteisiä palve-
luja käyttäville kirjanpitovelvollisille ja yhden yhtiön eri toiminnoille ja vakuutusluokkaryh-
mille.  



(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi 
on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja meno-
lajikohtaiset tiedot. 



(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpi-
dossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tie-
toja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja kustannuslaskenta on voitava täsmäyttää liikekirjanpitoon. Täsmäytys-
laskelmat tulee dokumentoida ja varustaa niiden laatijan allekirjoituksella. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   14 (124)  
     



 



 



 



  
 



(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla hen-
kilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina. 



(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskel-
maan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuok-
ranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoihin kiinteistösijoitusten 
tuottoina. 



4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  9 - 1 0 )  



(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankinta-
menoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumi-
set, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamisiksi sekä sijoi-
tus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta.  



(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpi-
tonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet ar-
vonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).  



4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä. 



(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosit-
tain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanotta-
jalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista palveluista vapailla 
markkinoilla perittävillä korvauksilla. 



(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannus-
hintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset 
menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkiksi saadut hyvitykset 
poolien hoitokuluista, rinnakkaisvakuutusten palkkiot ja työttömyysvakuutuksen hoitopalk-
kiot. Menonvähennyserä on myös kansaneläkelaitokselta saatu korvaus työterveyshuol-
losta. Menonsiirto kirjataan palvelun myyjän menojen vähennykseksi ja palvelun ostajan 
menojen lisäykseksi. 



(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palve-
lujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa meno-
jen lisäykseksi. 
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4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikau-
sien virheiden korjaukset 



4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien vir-
heiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaise-
malla.  



(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan 
pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa 
oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja muutetaan ver-
tailutiedot jokaiselta tilinpäätöksessä esitettävältä tilikaudelta ikään kuin uutta tilinpäätök-
sen laatimisperiaatetta olisi sovellettu aina.  



(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useam-
malta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi 
(KILA:n lausunto 2005/1750). 



(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen. 



(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tili-
kausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.  



4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja ai-
kaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa 
koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia kos-
kevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan. 



(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen. 



4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät 
(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanra-



han määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän 
kurssiin.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 3 – 2 6 )  



(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamis-
ten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 
Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa. 
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(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätös-
päivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisoh-
jetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten valuuttamääräisten 
erien vaihtuvilla ja kiinteillä kursseilla laskettujen lukujen erotuksena, mikäli menettely an-
taa oikean ja riittävän kuvan kurssimuutosten vaikutuksesta. 



(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä 
ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset 
menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina 
tuloina/menoina.  



(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta 
käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikai-
suna käsittelylle ei myöskään ole. 



4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon  
(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen 



käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (An-
nettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon 
luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin 
sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun 2 a ja 2 b §:n mu-
kaista arvostusta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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5 Sijoitusten arvostaminen hankintame-
noon 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet 
(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti. 



(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momen-
tissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 8 )  



(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiin-
teiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006). 



(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumi-
sen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.  



(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, ker-
tyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 





file://Klut41/data/Saantely/Maaraykset_vakuutussektori/Vakuutusyhtiot/Suomi/all/398D5822AF7FFBBEC22571150056A542
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5.1.1 Sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 0 )  



(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy joh-
dannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopi-
mukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (poikkeus VYL 8 
luku 16 § 2 momentti). Vaihtoehtoisesti voidaan koko yhdistetty instrumentti kirjata ja ar-
vostaa yhtenä kokonaisuutena. Alimman arvon periaatetta noudatetaan myös siinä tapauk-
sessa, että lainan pääoma on turvattu. 



(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu 
erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta 
merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuu-
desta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyarvo. 



5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen 
palautukset 



(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusai-
kanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 1 6 )  



(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutus-
aikanaan suunnitelman mukaan. 



(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä 
osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan ra-
kennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus VYL 8 luku 
16 § 1 momentti). 



(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvon-
alentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvon-
alentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta. 



(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitel-
man mukaisista poistoista (16.10.2007). 



(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman 
muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman 
mukaisia poistoja. 
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5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinaväli-
neiden arvonalentuminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 7 )  



(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista 
johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa 
on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:  



• liikkeeseenlaskijan merkittävät taloudelliset vaikeudet 



• koronmaksun viivästyminen tai maksamatta jättäminen 



• konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely.  
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



5.1.4 Arvonkorotus 



(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 9 – 2 5 )  



(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuus-
yritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentu-
misella alennetun hankintamenon määräisinä.  



(20) Tytär- ja osakkuusyritysten osalta arvonkorotuksia saa tehdä vain asunto- ja kiinteistöyh-
teisön 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. 



(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suun-
nitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään 
poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2.7 kohta 
(58) ja luku 14.15.4 kohta (57). 



(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen pa-
lautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia pois-
toja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus 
kirjataan arvonkorotuksena. 



(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskel-
maan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen 
käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. 



(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. 
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(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tu-
loutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhtey-
dessä taseesta. 



5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 



momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merki-
tään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimää-
räisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).   



(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioi-
hin. 



5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 
(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyt-



töomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momen-
tissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 2 )  



(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai 
päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonko-
rotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 



(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitel-
lään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä sellaiset 
ennen vuotta 1978 tehdyt arvonkorotukset, joiden vastaerä on vapaassa omassa pää-
omassa, kuten arvonkorotukset, joilla on katettu vastuuvelan kasvua. 



(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden 
arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta 1978 voi-
massa olleiden säännösten perusteella. 
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6 Saamiset 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



6.1 Saamisten arvostaminen 
(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi 



merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen ar-
voon.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 6 )  



(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, 
jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.  



(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, 
jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen 
johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, josta ei 
todennäköisesti saada maksusuoritusta, kirjataan luottotappioksi. 
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7 Suojaaminen hankintamenopohjai-
sessa kirjanpidossa 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään   



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



7.1 Yleiset periaatteet 
(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja 



sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä. 



(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen 



• tiettyä sijoitusta tai sen osaa, samanlaisten sijoitusten ryhmää tai kassavirtaa  



• vastuuvelkaa 



tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.  



(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia 
johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdan-
naissopimuksia.  



(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suo-
jausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset 
kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.  



(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja 
VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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7.2 Kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 2 2 )  



(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaami-
sen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suo-
jauksen kohteesta ja suojaussuhteesta. 



Suojauksen tehokkuus 



(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos ku-
moaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti. 



Suojattava riski 



(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskei-
hin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödyke-
riski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussuhteessa joko arvon tai rahavirran 
muutoksia. Yksilöidyn riskin täytyy vaikuttaa tulokseen ja siltä on pystyttävä suojautumaan. 



(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että: 



• suojattavat riskit ovat yksilöitävissä, 



• suojaus on tehokas ja 



• suojausinstrumentti ja suojattavat erät ovat kohdistettavissa toisiinsa. 



Suojausinstrumentti 



(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yri-
tyksen ulkopuolinen vastapuoli.  



(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voi-
massaoloajalle.  



(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien kor-
koelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvon-
muutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.  



(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on koh-
distettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.  



Suojauskohde 



(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen 
riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suo-
jattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta sijoituksesta. 



(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyt-
täen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoi-
tuksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen riski, jolta suojaudutaan. 
Lisäksi suojatusta riskistä johtuvan kunkin ryhmään kuuluvan yksittäisen sijoituksen arvon 
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odotetaan vaihtelevan samansuuntaisesti suhteessa riskistä johtuvaan koko ryhmän ar-
vonmuutokseen. 



(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markki-
naehtoisen vastuuvelan korkoriski. 



Suojaussuhde 



(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain 
siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot: 



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



• Dokumentoinnin tulee sisältää: 
– yksilöidyt tiedot suojausinstrumentista ja suojauskohteesta, 
– kuvaus suojattavasta riskistä (riskeistä) ja riskin (riskien) luonteesta, 
– arvio ko. suojaussuhteen tehokkuudesta (selvitys siitä, miten vakuutusyritys 



arvioi suojausinstrumentin kykyä kumota suojattavasta riskistä johtuvat muu-
tokset suojattavan erän arvossa), 



– kuvaus siitä, miten ja milloin kyseessä olevaa suojauksen tehokkuutta mita-
taan, 



– kuvaus yrityksen riskienhallinnan tavoitteesta ja suojaukseen ryhtymisen 
strategiasta, jotka liittyvät tähän suojaukseen.  



• Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat arvon tai rahavirto-
jen muutokset erittäin tehokkaasti alun perin dokumentoidun, kyseistä suojaussuh-
detta koskevan riskienhallintastrategian mukaisesti. 



• Suojauksen tehokkuus on mitattavissa luotettavasti toisin sanoen sekä suojauskoh-
teen arvo tai rahavirrat että suojausinstrumentin käypä arvo ovat määritettävissä 
luotettavasti. 



• Suojausta on arvioitu jatkuvasti, periodikohtaisesti ja kumulatiivisesti, ja sen on to-
dettu tosiasiallisesti olleen hyvin tehokas eli suojauksen tehokkuuden tulee olla vä-
lillä 80 - 125 % koko suojauksen ajan. 



(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut 
periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuu-
den arviointimenettelyistä. 



(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja do-
kumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjan-
pidossa ei-suojaavana. 



7.3 Vastuuvelan suojaus 
(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.  
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7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 4 – 2 7 )  



(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja 
markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.  



(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kir-
janpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suo-
jausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta. 



(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannais-
sopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettu-
jen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä on riittävä yh-
teys. Arvonmuutosten välillä on riittävä yhteys, ja suojaus on tehokas, jos suojaavan joh-
dannaisen arvonmuutokset kumoavat suojattavan kohteen arvonmuutokset 80 – 125 %:sti. 



(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tu-
lee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai 
EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa tehtävä 
muu vakuusjärjestely.  



7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 8 – 3 4 )  



Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä 



(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien 
johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 



Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen 



(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvon-
muutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon. 



(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojatta-
van markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten 
arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se seuraa-
vassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. Peruutus kirjataan sijoitusten arvonalen-
tumisten palautuksiin. 



(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaa-
viin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot. 



(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tili-
kauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai 
tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan jaksottaa johdannais-
sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle.  
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(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -
125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän 
jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 
on esitetty määräys- ja ohjekokoelman luvussa 8.2. 



(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot. 
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8 Johdannaissopimukset 
 



   



8.1 Yleistä 
(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 



• sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, 
valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka 
muun muuttujan arvon muuttuessa 



• se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän netto-
sijoituksen kuin vaadittaisiin toisentyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin 
reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla 



• se toteutetaan tulevana ajankohtana. 



Johdannaissopimusten määritelmät 



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



(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osak-
keet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja 
korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronvaihtosopimuksiin liittyvät op-
tiot (swaptiot) sekä luotto-optiot ja luottoswapit. 



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



(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, kor-
koinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset. 



(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran 
vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pää-
omien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaihdeta sopimusten osapuol-
ten kesken. 



(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen teke-
mistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuk-
sen eräpäivää. 
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(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai 
niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).  



(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, 
joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määri-
tetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään 
säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.  



8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä  



8.2.1 Optiosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 2 0 )  



Sopimuksen solmiminen 



(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi 
merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asete-
tusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon saadun en-
nakkomaksun luonteisesti velaksi. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä tulisi ot-
taa tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkiot ynnä muut 
kulut. 



Sopimuksen sulkeminen 



(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta mak-
setun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position 
sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai kuluksi sille tilikau-
delle, jolloin sopimus suljetaan. Vastaavasti tulisi kirjata tuotoksi tai kuluksi alkuperäisestä 
sopimuksesta saadun, aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja vas-
takkaisesta sopimuksesta maksetun preemion erotus. 



Sopimuksen raukeaminen 



(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksa-
mansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, 
jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset arvonmuutokset 
oikaisevat tuottoa ja kulua. 



Sopimuksen toteuttaminen 



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



(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, 
maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushin-
nan lisäykseksi tai vähennykseksi. 



Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 
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(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan 
(markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilin-
päätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai 
positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää. 



(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuk-
sen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen 
tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, joka vastaa suojatta-
vasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden tuotoksi kirjattua määrää. Kuluksi 
tulisi kirjata myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä 
osa preemion arvonlaskusta. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä 
alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vas-
taavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon 
erotuksesta vastaavasti kulua. 



(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -
kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskel-
maan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. Mikäli kuitenkin sopimuk-
sen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys 
tulisi kirjata tulosvaikutteisesti. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä 
alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei 
tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteutetaan. 



(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei 
tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopi-
muksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tulisi kirjata. 



8.2.2 Termiinisopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  2 1 – 3 2 )  



Sopimuksen solmiminen 



(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei 
suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi 
taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna ai-
kaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai ku-
luksi, jolloin sopimus suljetaan. 
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Sopimuksen toteuttaminen 



(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin to-
teutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden 
poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jol-
loin luovutus tapahtuu. 



(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden han-
kintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä 
tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerran laadittavassa tilin-
päätöksessä asianomaista omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisesti. 



(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoas-
taan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikau-
den tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy. 



(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai 
position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuk-
sesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuuden periaatteella tuo-
toksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. 



(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, 
joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä 
oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella suojataan tulevia 
termiinisopimuksen kohde-etuuteen tehtäviä sijoituksia, voidaan nettoarvon tilityksen mää-
rällä oikaista kohteen hankintahintaa. Hankintamenon oikaisu jaksottuu hankitun joukko-
velkakirjalainan tai rahamarkkinasijoituksen hintaerojaksotuksen yhteydessä kyseisen inst-
rumentin pitoajalle. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi so-
pimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti ar-
vioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää oikaistuna sopimuk-
sesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. 



(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken to-
dennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta 
määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta (arvonalennuksen palautus) oikaistuna sopimuksesta aikaisemmin 
kirjatuilla arvonmuutoksilla. Termiinisopimuksen arvonlaskusta tulisi kirjata kuluksi myös 
suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus. Ylitystä 
vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpää-
töksessä aiheettomaksi. 



(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvon-
muutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kir-
jata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen 
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arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata ku-
luksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraa-
vassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termii-
nikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi 
termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero 
voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta tilinpäätöksen anta-
maan kuvaan tilikauden tuloksesta. Valuuttatermiinillä suojattu lyhytaikainen valuuttamää-
räinen saaminen tai velka voidaan kuitenkin arvostaa suoraan termiinikurssiin, mikäli kor-
koeron merkitys on vähäinen. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken toden-
näköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisem-
pina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen sopimuksen sulke-
mista tai päättymistä tehtävässä tilinpäätöksessä kuluksi. Realisoitumattomia tuottoja ei 
tulisi kirjata.  Ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen 
piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurs-
sin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta 
tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  3 3 – 3 8 )  



Sopimuksen solmiminen 



(33) Koron- ja valuutanvaihtosopimusten solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen 
solmimishetkellä ei suoriteta maksuja. Kaikki sopimukset tulisi kuitenkin rekisteröidä ta-
seen ulkopuolisina sitoumuksina sopimusten tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi 
jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuk-
sella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli saamis- tai velkaerä on 
poistunut taseesta, johdannaissopimuksen voitto tai tappio tulisi kirjata heti tuotoksi tai ku-
luksi. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuk-
sen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. 



(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja 
valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen 
nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua arvostuskulua. Sopimuksista aiheutuvien tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kirjata kuluksi 
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määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta. Suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylit-
tävä osuus diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kui-
tenkin aina kirjata kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se 
osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuu-
tosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen 
kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua tulisi kirjata. Mikäli kuiten-
kin kassavirtojen nykyarvojen negatiivinen erotus ylittää suojattavan kohteen positiivisen 
arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, 
mikäli se seuraavassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimää-
räisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi. 
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9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostoso-
pimukset 



 



   



9.1 Arvopapereiden lainaus 



9.1.1 Lainaksiantaja 



O H J E  ( k o h d a t  1 - 4 )  



(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa. 



(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia 
koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja 
muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tulisi merkitä 
tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti tuotoksi. 



(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja 
saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden 
poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -
tappio. 



(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä. 



9.1.2 Lainaksiottaja 



O H J E  ( k o h d a t  5 - 9 )  



(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan 
myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi 
lainaksiantajalle. 



(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettu-
jen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan 
määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muut vastikkeet (kä-
teisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tilinpäätökseen suoriteperusteisesti 
kuluksi. 



(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle 
realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen 
suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 
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(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä ai-
heutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi. 



(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuk-
sen päivämäärä ja myyntihinta. 



9.2 Takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 1 2 )  



(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti 
niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan ta-
seeseen. 



(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet 
tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi. 



(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omai-
suuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu kor-
vaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen voimassaolo-
ajalle. 
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10 Sijoitusten käypien arvojen määrittämi-
nen 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



10.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 9 )  



(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). 



(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätös-
päivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, 
käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäätöspäivän kurssi 
on määritetty KILA:n yleisohjeessa ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja 
muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 



(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten ar-
vostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä. 



(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös 
sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämi-
seen. 



(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetel-
män toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perustel-
tava ja menetelmä dokumentoitava. 
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(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuusteki-
jöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomi-
oon varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 



10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen 



(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa 
tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, ve-
sialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. 
Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 2 0 )  



(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotet-
tavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus. 



(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.  



(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä va-
pailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuk-
sella. 



(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään seuraavasti: 



• sijoituskiinteistön osista tai vastaavien sijoituskiinteistöjen markkina-arvosta johdet-
tuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määritettävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen tuottoarvoon perustuvien arvostusmallien ja –tekniikoiden 
avulla laskettuun arvoon, jos se on luotettavasti määritettävissä; tai 



• jos sijoituskiinteistön käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, sijoituskiinteistö 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon: 



• kiinteistön käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet 



• rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin ja kunnal-
listeknisten töiden valmiusaste 



• vuokrataso, vuokrasopimusten sisältö ja alueen vuokranäkymät 



• yleinen markkinatilanne ja tuottovaatimukset. 



(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon mää-
rityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien 
käyttö on erityisesti tällöin suotavaa. 



(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määri-
tetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön ve-
loista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakkeiden velkaosuuden 
vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 
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(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua 
alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uu-
delleen arviointiin. 



(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta 
taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravara-
joituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta 



10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 1 – 3 3 )  



(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. 



(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätös-
päivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen 
puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kau-
pantekopäivä tai milloin noteerausta ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurs-
sia. 



(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa 
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. 



(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-ar-
von kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten 
kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusar-
voa. Peruste tälle on selostettava tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 



(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään  



• rahoitusvälineen osista tai samanlaisten rahoitusvälineiden markkina-arvosta joh-
dettuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen arvostusmallien ja –tekniikoiden avulla laskettuun arvoon, 
jos se on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• jos rahoitusvälineen käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, rahoitusväline 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta ta-
holta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



Tytäryritysten osakkeet ja osuudet 
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(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai 
osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä ar-
vottomina. 



Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 



(28) 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 



(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää 
markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin 
käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvona käytettävä 
enintään substanssiarvoa. 



Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 



(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei 
ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotap-
pion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisar-
voa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä lopullisesti todettu. 



Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit 



(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa 
markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja 
siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkee-
seenlaskijan tai muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona (rahavirtojen nyky-
arvo). 



Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet 



(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua 
markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. 
Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtojen nykyarvoon 
tai optioiden arvonmääritysmalliin. Mikäli tällaisen markkinahinnan laskemiseen käytetään 
jotakin arvonmääritysmallia, on valitun menetelmän käyttö perusteltava ja menetelmä do-
kumentoitava. Valittua arvonmääritysmallia on kyseisen johdannaissopimuksen osalta so-
vellettava jatkuvasti, ellei ilmene perusteltua syytä sen muuttamiselle. 



(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on 
osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapi-
täviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, miksi käytetty malli antaa tar-
kemman arvion johdannaisen käyvästä arvosta. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   39 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



11 Tuloslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



11.1 Tuloslaskelman kaava 
(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen. 



(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoit-
tavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV. 



(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) har-
joittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutus-
liikkeessään. 



(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat 
osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja 
kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutusyhtiön 
tai sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai sivuliike harjoittaa hen-
kivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkovakuutus-
luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Täl-
löin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henki-
vakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II. 



(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan 
kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoimin-
nan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. 



(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 – 1 1 )  



(10) Annettaessa STMtpA:n mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voi-
daan joko käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimik-
keitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa 
siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 



 



(11) Tuloslaskelmassa varustetaan tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinusetu-
merkillä (-). 



 



I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus1 



 Vakuutusmaksutuotot 
Vakuutusmaksutulo       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta2         _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 



Liikekulut4             _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta5     _____ 
Tasoitusmäärän muutos           _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos5          _____ 



 
  1 Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää 
pois, jos vakuutusteknisiä laskelmia on vain yksi. 
2 Osuus merkitään vain jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava sivuliike harjoittaa merkittävässä määrin myös vahinkova-
kuutusta. 
3 Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
4 Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
5 Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuutusteknisessä laskelmassa. 
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II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1 



Vakuutusmaksutulo 
 Vakuutusmaksutulo         _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonnousut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonlaskut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto2        _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 



III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1 



Vakuutusmaksutulo3 



Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset3        _____ 
 Korvausvastuun muutos3        _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos3          _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9        _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 
  



 
  6 Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
8 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotus. Arvonkorotus voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luvun 9 §). 
9 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu. 
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IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1 



Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut6,11,7,8      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan kulut vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut6,11,7,9      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto6        _____ 
Muut tuotot 
 Konsernireservin vähennys6,12,13,14       _____ 
 Muut           _____   _____ 
Muut kulut 
 Konserniliikearvon poisto6,12,13,14       _____ 
 Liikearvon poisto13,14         _____ 
 Muut           _____  _____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta16          
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,         _____  _____ 
Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta        _____ 
 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)6     _____  
Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       _____ 
Tilinpäätössiirrot 
 Poistoeron muutos         _____ 
 Verotusperusteisten varausten muutos                           _____  _____ 
Tuloverot 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,                   _____  _____ 
Muut välittömät verot           _____ 
Vähemmistöosuudet6           _____ 
Tilikauden voitto (tappio)           _____ 



   
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



11.2 Tuloslaskelman täyttäminen 



11.2.1 Vakuutusmaksutuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



 
  10 Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
11 Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
12 Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
13 Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
14 Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta. 
16 Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
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(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja 
muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä 
ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia maksuja. 



(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen mak-
sut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden 
aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu, veloitettu tai ei. 
Vain perittävissä oleva maksu voidaan sisällyttää maksutuloon maksamattomana.  



(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopi-
muksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita 
vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, että saamisiin liit-
tyvä raukeaminen vähennetään kokemusperäisen arvion mukaisena. 



(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden va-
kuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensi-
vakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta. 



(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa: 



• veloittamatta olevat vakuutusmaksut, silloin kun maksut voidaan laskea vasta vuo-
den lopussa 



• puolivuosi-, neljännesvuosi- tai kuukausieräisistä vakuutuksista veloittamatta olevat 
erät sekä vakuutuksenottajilta perittävät maksutapakorotukset; henkivakuutuksessa 
vain, mikäli niihin on saamisoikeus 



• kertamaksut 



• rinnakkaisvakuutuksessa vakuutusyhtiön tai -yhdistyksen osuus kokonaisvakuutus-
maksuista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajilta saatavat jälleenvakuutusmak-
sut 



• portfoliosiirtomaksut 



• TyEL 163 § mukaisen laiminlyönnin ajalta peritty korotus. 



(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa: 



• luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajille hyvitetyt portfoliosiirtomaksut  



• lakkautettujen vakuutusten maksunpalautukset 



• vakuutusmaksuvero, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, lii-
kennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmämak-
sut ja luvussa14.6 luetellut muut julkiset maksut. 



(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, 
kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksu-
suoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luottotap-
piokirjauksen palautus merkitään samaan tuloslaskelman erään.  
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(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot. 



Jälleenvakuuttajien osuus 



(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksetta-
vat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuu-
tussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vähennetä palkkioita 
ja voitto-osuuksia. 



Vakuutusmaksuvastuun muutos 



(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  
Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa 
ja kuluissa. 



11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 4 1 )  



Maksetut korvaukset 



(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumis-
ajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luo-
vutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut. 



(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskuk-
selle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista. 



(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällyte-
tään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutusla-
jien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(26) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu vahingoittunut omaisuus ja luotto- ja takaus-
vakuutuksen vahingoista yhtiölle tai sivuliikkeille jääneet vastavakuudet, joita tilinpää-
töshetkellä ei vielä ole realisoitu ja joita ei ole vähennetty korvausvastuusta, merkitään 
käyvästä arvosta kuitenkin enintään vastuun määräisenä tilikauden maksettujen korvaus-
ten vähennykseksi ja taseen omaisuudeksi. Riidattomat regressisaamiset käsitellään vas-
taavalla tavalla. 



(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. 
Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään 
muihin saamisiin. 



(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen va-
hingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaami-
set voidaan vähentää myös korvausvastuusta. 
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(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina 
saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merki-
tään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti tapahtuu tai 
käypä arvo muuttuu. 



(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmava-
kuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmä-
korvauksia. 



(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a 
§:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat 
korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työ-
kyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toi-
minnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetään erikseen 
omina erinään maksetuissa korvauksissa, eikä niitä sisällytetä vakuutuslajikohtaisiin mak-
settuihin korvauksiin. ( Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään 
maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja 
tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukset). (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttunei-
den eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokor-
vauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä 
ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen 
vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut 
merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n 
osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voimaan 
1.1.2017) 



(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon 
tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suori-
tukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merkitään myös 
VEKL:stä eläkelaitokselle aiheutuvien menojen ja kulujen peittämiseksi saatavat erät kor-
koineen. Saaminen/velka VEKL:stä kirjataan korkoineen siirtosaamiseen/-velkaan. 
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Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos 



(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien kor-
vausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö 
Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 
11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvaus-
vastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitami-
sesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suurui-
sena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuo-
toissa ja kuluissa. 



(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana erä-
nään. 



11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 2 – 4 5 )  



(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. 
Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana 
hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksenantajien puo-
lesta, mutta vastaa tällöinkin juridisesti vakuutuksenottajalle vain vakuutussopimuksessa 
tarkoitetusta omasta osuudestaan. 



(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa 
kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla 
osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutusluokkaryhmän 
korvaukseksi. 



(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaa-
vasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.  



(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkais-
vakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuu-
tuksena pooliosuuksien suhteessa. 



11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 5 2 )  



(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopaperei-
den indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentu-
misten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot. 



(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä 
muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikau-
delle, jona voitonjaosta on päätetty. 
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(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarauspro-
visiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisää-
teisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutusmaksuja pakkotäytän-
töteitse perittäessä kertyneet viivästyskorot ja kertakaikkiset viivästyskorotukset. 



(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon 
ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopa-
perin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).  



(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai 
muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitou-
tunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseen-
laskijaa tai muuta osapuolta sitova siten, ettei sitä voida purkaa sopimusaikana. 



(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyn-
tituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä ko-
rot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omistusyhteyskiinteistöyhtei-
söiltä. 



(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa. 



11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 3 – 5 4 )  



(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa 
kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat ar-
vonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luku 9 §). 



(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Si-
joitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset 
arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arvostettaessa sijoitukset 
käypään arvoon ja kirjattaessa arvon muutos tuloslaskelmaan. 



11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 6 0 )  



(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan 
pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan 
hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot. 



(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pää-
omavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä 
muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitus-
toiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 
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(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet 
korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien 
jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut. 



(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 
12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja 
työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 
§:n 1 momentissa ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja 
korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa. 



11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 1 – 6 3 )  



(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot. 



(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitus-
toiminnan tuotoissa ja kuluissa. 



(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-
tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin. 



11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut  



O H J E  ( k o h d a t  6 4 – 7 0 )  



(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka synty-
vät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoitu-
neiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.  



(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätök-
sessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden 
palautuksiin. 



(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannais-
sopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopi-
mus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksesta syntynyt tulos 
kirjata hankintahinnan lisäykseksi ja vähennykseksi. 



(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syn-
tyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna. 



(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukai-
nen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuk-
siin. 



(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin 
välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja 
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avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti 
vaikuta tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopi-
musten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oi-
kaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja. 



11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  7 1 – 7 2 )  



(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoi-
minnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti 
merkitä muiden sijoitusten kuluihin. 



(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoi-
minnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuot-
toihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata taseessa ”Muihin velkoi-
hin” ja maksetut vastikkeet merkitään vastaavasti ”Muihin saamisiin”. 



11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  7 3 )  



(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luo-
vutuksessa syntynyt voitto/tappio.  



11.2.11 Liikemenot ja poistot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 1 )  



(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. 



(75) 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 suunni-
telman mukaiset poistot ja myyntivoitot/tappiot 



• valinnaisesti myös liikearvon/konserniliikearvon suunnitelman mukaiset poistot ja 
konsernireservin vähennys, ellei niitä ole esitetty muissa kuluissa/tuotoissa. 



(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon 
kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin. 



(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 
14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esite-
tyllä tavalla. 



Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin 
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(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosään-
töjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti: 



(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat ku-
lut 



• Vahingon, eläkehakemuksen ja muun 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 



(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin 
hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja 
seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 14.4). (Annettu 
29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapa-
turma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunnan 
kuluista. Myös tulevan jälleenvakuutuksen korvaustoiminnan kulut esitetään tässä erässä. 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(82) 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 



(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot 
sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet. 



(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut 



• Vakuutuskannan hoitaminen 
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• Tulevan ja menevän jälleenvakuutuksen kannan hoitaminen 



• Vakuutusmaksun veloittaminen ja periminen 



• Hyvitysten ja alennusten käsittely 



• Tilastojen laadinta 



• Maksu- ja vastuuvelkaperusteiden laatiminen 



• Tuotesuunnittelu 



• Vahingontorjunta (ennalta ehkäisevä) 



(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut 



• Yrityskuvan ylläpitäminen 



• Tiedotustoiminta 



• Konttori-, henkilöstö- ja koulutuspalvelut ynnä muut sisäiset palvelut 



• Sisäinen laskentatoimi 



• Kirjanpito ja tilinpäätös 



• Tilintarkastus 



• Sisäinen tarkastus 



• Ylin johto ja hallintoelimet 



• Omistaja- ja sijoittajasuhteiden hoitaminen 



• Lakisääteiset maksut 



(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään: 



• ETK:n kustannusosuus = työeläkeyhtiön osuus ETK:n yhteisesti katettavista kus-
tannuksista (ennakot ja lopullinen tarkistuserä) 



• Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu 
oikeushallintomaksu 



• Finanssivalvonnan valvontamaksu  



(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK 
erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Ky-
seisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.  



(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne 
ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheu-
tuvat kulut 



• Sijoitussuunnitelmien tekeminen 



• Sijoituspäätösten tekeminen 
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• 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 



(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut 



• Muihin tuottoihin kirjatusta suoritteiden myynnistä aiheutuvat kulut 



(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vä-
hennyseränä. 



(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueor-
ganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien ke-
hittäminen. 



(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaa-
vasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön 
mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat kulut) merkitään aina 
tuloslaskelman toimintokohtaisiin liikemenoihin. Suoraan omistettua ja yhtiömuotoista kiin-
teistöä kohdellaan samalla tavalla. Kiinteistöjen omia ylläpitokuluja ei sisällytetä näihin ku-
luihin.  



Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero 



(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta 
suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).  



(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2. 



(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon. 



(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä 
mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä 
voi olla esimerkiksi verotus. 



(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonais-
poistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen 
vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. Kertynyt poistoero 
esitetään taseen vastattavaa puolella tilinpäätössiirtojen kertymässä. 
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11.2.12 Muut tuotot ja kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 9 – 1 0 0 )  



(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hal-
linto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän 
ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat kulut (luku 4.2).  



(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot 
ja kulut. 



11.2.13 Tilinpäätössiirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 1 – 1 0 2 )  



(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten 
varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja 
alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella kate-
taan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslaskelmassa investoin-
tivarauksen vähennykseksi ja poistoeron lisäykseksi. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 3 – 1 0 9 )  



(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.  



Tilikauden verot 



(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa 
otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen 
ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot. 



(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimer-
kiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien 
verot) tai liitetiedoissa. 



(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suorite-
perusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudat-
taen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.  



Laskennalliset verot 



(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon 
jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tili-
kaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään taseessa. 
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(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos.  Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka 
tai -saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 



(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisoh-
jetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).  
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12 Tase 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



12.1 Taseen kaava 
(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko 
käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisä-
tään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää 
pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 
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VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 
Kehittämismenot         _____ 
Aineettomat oikeudet1        _____ 
Liikearvo          _____ 
Konserniliikearvo2,3         _____ 
Muut pitkävaikutteiset menot       _____ 
Ennakkomaksut1         _____   _____ 
Sijoitukset 
Kiinteistösijoitukset 
 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet    _____ 
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä   _____  _____ 
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteisyrityksissä 
 Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä  _____ 
 Samaan konserniin kuuluvien yritysten liikkeelle 
  laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja 
 lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1,2  _____ 
 Osakkeet ja osuudet omistusyhteisyrityksissä4  _____ 
 Osakkeet ja osuudet muissa omistusyhteisyrityksissä2 _____ 
 Omistusyhteisyritysten liikkeelle laskemat 
 rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
  omistusyhteisyrityksiltä     _____   _____ 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet      _____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet     _____ 
 Osuudet yhteissijoituksista     _____ 
 Kiinnelainasaamiset      _____ 
 Muut lainasaamiset      _____ 
 Talletukset       _____ 
 Muut sijoitukset      _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletesaamiset       _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset       _____ 
Saamiset 
Ensivakuutustoiminnasta 
 Vakuutuksenottajilta1      _____ 
 Vakuutusedustajilta1      _____  _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta        _____ 
Muut saamiset         _____ 
Maksamattomat osakkeet/osuudet/  
takuupääoma/pohjarahasto        _____ 



 
  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. 
4 Erä esitetään vakuutusyhtiön ja yhdistyksen taseessa ja konsernitaseessa, jos osakkeita ja osuuksia ei konsernitaseessa eritellä muista 
omistusyhteysyrityksistä. 
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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           _____ 



  



 
  5 Erä esitetään konsernitaseessa. Erillistilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen 
merkitä omana eränään taseeseen (KPL 5 luvun 18 §). KPA 2 luvun 6 §:n mukaan liitetietona on esitettävä KPL 5 luvun 18 §:ssä tarkoite-
tut laskennalliset verovelat ja –saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
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VASTATTAVAA 
Oma pääoma/Peruspääoma9 
Vakuus9          _____ 
Muu peruspääoma9         _____ 
Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____ 
Takuupääoma         _____ 
Ylikurssirahasto         _____ 
Arvonkorotusrahasto         _____ 
Vararahasto6          _____ 
Käyvän arvon rahasto        _____ 
Muut rahastot 
 Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset 
 rahastot       _____ 
 Muut rahastot       _____ 
 Keskushallinnon tili9      _____  _____ 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)       _____ 
Tilikauden voitto (tappio)         _____ 
Pääomalainat           _____ 
Vähemmistöosuudet2        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Poistoero       _____   
 Verotusperäiset varaukset     _____  _____ 
Konsernireservi2,3         _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vahinkovakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen  
 vakuutusmaksuvastuu7,8       _____ 
 Vahinkovakuutuksen korvausvastuu7   _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen korvausvastuu7    _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen korvausvastuu7,8   _____ 
 Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7     _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
 Vakuutustekninen vastuuvelka      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus       _____  _____ 
Pakolliset varaukset 



 
   
6 Kohtaa sovelletaan osakeyhtiöissä. 
7 Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi vakuutustek-
ninen laskelma. 
8 Erällä tarkoitetaan omalla vastuulla olevaa eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä osuutta. 
9 Erä merkitään sivuliikkeen osalta 
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 Eläkevaraukset1        _____ 
 Verovaraukset1        _____ 
 Muut pakolliset varaukset1       _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletevelat          _____ 
Velat 
 Ensivakuutustoiminnasta       _____ 
 Jälleenvakuutustoiminnasta       _____ 
 Joukkovelkakirjalainat       _____ 
 Vaihtovelkakirjalainat        _____ 
 Lainat rahoituslaitoksilta       _____ 
 Eläkelainat         _____ 
 Muut velat         _____ 
 Laskennalliset verovelat5       _____  _____ 
Siirtovelat            _____ 
Vastattavaa yhteensä          _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)  
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12.2 Taseen täyttäminen 



12.2.1 Aineettomat hyödykkeet 



(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävai-
kutteiset menot. 



(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  8 - 1 0 )  



(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset 
oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet. 



(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syn-
tynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin. 



(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparan-
nusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjel-
mien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli ne on akti-
voitu. 



12.2.2 Sijoitukset 



Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat 



O H J E  ( k o h t a  1 1 )  



(11) Saman konsernin yrityksellä tarkoitetaan tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä kaik-
kia niitä yhteisöjä, jotka kuuluvat emo- ja tytäryrityksenä laajimpaan konserniin, jossa va-
kuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys on mukana riippumatta siitä, ovatko ne yhdistelty konser-
nitilinpäätökseen. Saman konsernin yritys on käsitteenä laajempi kuin konserniyritys. Sa-
man konsernin yritys voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiö ja sen tytäryritys, mutta myös va-
kuutusyhtiön oma emoyritys tai viimeksi mainitun muu tytäryritys. (Konserniyritys: Vakuu-
tusyhtiö tai vakuutusyhdistys ja sen oman konsernin tytäryritykset ovat konserniyrityksiä) 
(KILA:n lausunto 1991/1557). 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 9 )  



(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutus-
yhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritel-
lään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konsernin kaikki 
omistukset, mutta ei laajemman konsernin omistuksia (Osakkuusyritys KPL 1 luku 8 §). 



(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhtei-
sön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin 
sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär-, osakkuus- 
tai muu omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin kuin osakkeita ja osuuksia 
ei esitetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 
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Kiinteistösijoitukset 



Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiin-
teistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuok-
raoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oikeudet vesivoimalaitoksen 
käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on 
vahvistettu kiinnitys.  



(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liit-
tymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja 
vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet, jotka on aktivoitu. 



(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhtei-
söissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoi-
tukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään tase-erään Osakkeet ja osuudet. 



Lainasaamiset 



(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin 
luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma-
lainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.  



(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään 
kiinteistösijoituksina. 



Muut sijoitukset 



Osakkeet ja osuudet 



(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan 
osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoi-
men yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa, puhelinosuus-
todistukset, siirtokelpoiset liittymismaksut ja ynnä muut vastaavan tyyppiset erät. 



Rahoitusmarkkinavälineet 



(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kun-
tien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiin-
teätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee tiettyjen tekijöiden mukaan, 
esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden korkokannan mukaan, on 
myös pidettävä rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvina. 



(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumuk-
set, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (in-
deksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat, muut joukko-
velkakirjalainat, talletustodistukset sekä muut vastaavat jälkimarkkinakelpoiset haltija- ja 
määrännäisvelkasitoumukset. 
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Osuudet yhteissijoituksista 



(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt 
tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä. 



Lainasaamiset 



(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat 
kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelai-
nat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja henkilökuntalainat.  



Kiinnelainasaamiset 



(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan 
lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelai-
nasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden vakuutena on myös vakuu-
tuskirja.  



Talletukset 



(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoi-
tus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei 
koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikka ne tuottaisivat korkoa. 



Muut sijoitukset 



(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitus-
ten kohtiin. 



Jälleenvakuutustalletesaamiset 



(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, 
jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenva-
kuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä jälleenvakuutuksenot-
tajat ovat pidättäneet. 



(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata 
niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenotta-
jalle. 



(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan 
velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden 
antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään annettuina pantteina 
vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa.  



12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhti-
öissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mah-
dolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoitukset.  
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(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin 
liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.  



(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, 
joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kes-
ken. 



(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön 
osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. 



12.2.4 Saamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 4 5 )  



Saamiset ensivakuutustoiminnasta 



(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinko-
vakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovi-
tuilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä riippumatta siitä, 
onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä veloitettu vai ei.  



(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuu-
tussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja 
joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa. 



(36) Saaminen TyEL 186 §:n mukaisesta pakkovakuuttamisesta ja pakkovakuuttamisen yhtey-
dessä peritty korotus sekä TyEL 163 §:n mukainen myöhässä otetun TyEL:n mukaisen va-
kuutuksen johdosta peritty vakuutusmaksun korotus merkitään saamiseksi ensivakuutuk-
senottajilta. 



(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittä-
jiltä ja vakuutusasiamiehiltä.  



Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 



(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenva-
kuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.  



(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut saamiset 



(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja ve-
lallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).  



(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteis-
toimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet 
vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.  



(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotuk-
seen perustuvat saamiset. 
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(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkova-
kuutuslajien jakojärjestelmästä. 



Maksamattomat osakkeet ja osuudet 



(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merki-
tystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta. 



Laskennalliset verosaamiset 



(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli 
nämä ovat olennaisia.  



12.2.5 Muu omaisuus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



Aineelliset hyödykkeet 



(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Ta-
varavarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä kor-
vausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, mikäli sitä ei ole 
vähennetty korvausvastuusta. 



Rahat ja pankkisaamiset 



(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nos-
toa ei koske aikarajoitus. 



Muu omaisuus 



(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus. 



12.2.6 Siirtosaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 7 )  



Korot ja vuokrat 



(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei 
vielä ole maksettu.  



(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankki-
saamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
olevat sijoitukset. 



Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 



(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muu-
tos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.  
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(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuoletta-
maan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettä-
vissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi vaikutusaikanaan. 



Muut siirtosaamiset 



(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset 
erät (tulojäämät ja menoennakot). 



(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaali-
turvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täy-
dentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan olennaisuuden periaa-
tetta noudattaen siirtosaamisena taseeseen. 



(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta. 



(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen 
saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkatto-
mien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen 
kustannustenjaon saamiserään. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan. 



12.2.7 Oma pääoma 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 8 – 5 9 )  



Käyvän arvon rahasto 



(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 
luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 



(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi 
sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta kyseessä olevista ra-
kennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka on merkitty tuloslaskelmassa ku-
luksi. 



12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 0 )  



(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Pois-
toeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 
11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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12.2.9 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 1 )  



(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut 
lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



 



12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 2 – 6 4 )  



Vakuutusmaksuvastuu 



(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä 
taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta 
(zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata kuluksi vaikutusaikanaan. 



Korvausvastuu 



(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja ta-
kausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidat-
tomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.  



Jälleenvakuuttajien osuus 



(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai va-
kuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jäl-
leenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuvelan bruttomää-
ristä. 



12.2.11 Pakolliset varaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



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



12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut 
vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten 
nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisille muille yrityksille. 



(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omis-
tukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenva-
kuutustalletevelkoihin. 
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12.2.13 Velat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 6 )  



Velat ensivakuutustoiminnasta 



(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen makset-
tuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja 
vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille tai ensivakuutusta hoita-
ville yhtiöille.  



(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutus-
maksusaamisista. 



Velat jälleenvakuutustoiminnasta 



(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuu-
tuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat. 



(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole 
tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut velat 



(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun 
tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.  



(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoi-
mintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden 
perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksut. 



(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palo-
suojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen en-
nakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettä-
vät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä vahvistettuun verotukseen tai ennakkoverolippuun 
perustuva maksamaton tulovero. 



(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutus-
lajien jakojärjestelmälle. 



Laskennallinen verovelka 



(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. 
Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos. Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai 
-saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 
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12.2.14 Siirtovelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 7 – 8 1 )  



(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan lasken-
nalliset erät (menojäämät ja tuloennakot). 



(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liitty-
vine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henki-
lösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusvelka) siltä osin, kuin 
niitä ei tilitetä tilikaudelta maksettuja palkkoja koskevien ennakonpidätysten yhteydessä, 
maksamattomat palkkiot sekä ensi- että jälleenvakuutuksen osalta, maksamattomat va-
kuutusmaksut, vuokrat ja korot.  



(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka si-
sällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Lii-
tolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.  



(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttö-
myysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien 
kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen. 
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13 Rahoituslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä 
rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tili-
kauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä 
konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja 
niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 7 )  



(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai 
epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä 
ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. Rahoituslaskelma 
on esitettävä myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 



(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laati-
misesta (30.1.2007).  



Rahoituslaskelmamallit: 



Suora rahoituslaskelma 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Saadut vakuutusmaksut        _____ 
 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____ 
 Maksetut korvaukset         _____ 
 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____ 
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 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        _____ 
 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        _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(Epäsuora rahoituslaskelma) 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____ 
 Oikaisut           
                   Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos1                _____ 
  Sijoitusten arvonalentumiset ja       
  arvonkorotukset tai realisoitumattomat      
                   arvon muutokset2        _____ 



 
  1 Omalla vastuulla olevan vakuutusteknisen vastuuvelan muutos. 
2 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset sekä tuloutetut arvonkorotukset ja niiden oikaisut. Mikäli sijoitukset arvos-
tetaan kirjanpidossa käypään arvoon, lisätään/vähennetään sijoitusten realisoitumattomat arvon muutokset. 
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  Realisoitumattomat kurssi voitot/-tappiot     _____ 
  Pakollisen vastuuvajauksen muutos     _____ 
  Suunnitelman mukaiset poistot      _____ 
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua     _____ 
  Muut oikaisut3         _____ 
 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        _____ 
 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        _____ 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 
  3 Muut oikaisut esim. rahoituskulut, investointien rahavirtaan sisällytettävät myyntivoitot ja -tappiot sekä tuloverot varsinaisesta toimin-
nasta. 
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14 Liitetiedot 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä 
VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, 
STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot sekä muualla laissa (esi-
merkiksi AML) vaaditut tiedot. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikau-
delta. 



 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 



14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 1 0 )  



(6) Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Vahinkovakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista  
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 Jälleenvakuutus  
 



Henkivakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista 
 Jälleenvakuutus  
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukai-
sesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä va-
kuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuolella tehtyjen va-
kuutussopimusten vakuutusmaksutulo ei ylitä 5 % ensivakuutusmaksujen kokonaismää-
rästä. Rajaa tarkastellaan vahinko- ja henkivakuutuksen osalta erikseen. 



(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään 
vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen. 



(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen vakuutusmaksu-
tuloon. 



(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).  



14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta 
vuodelta seuraavan 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 tasoitusmäärän muutosta  (rivit 1-4) 



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



(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksu-
tuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla 
ja voitto-osuuksilla. 



(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden 
vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksu-
tulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuitenkin ilmoittaa 
kolmen suurimman ensivakuutusluokkaryhmän tiedot sekä jälleenvakuutuksen tiedot. 



(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):  



Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat: 
 



Lakisääteinen tapaturma       (20 §)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 



 
  1 Työtapaturma- ja ammattitautilaki i (459/2015) 
2 Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) 
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Oikeusturva         17 
Matka-apu         18 
Muut         16 



14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien 
osuutta eritellään seuraavasti: 



 Henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 
 Muu yksilöllinen henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 
 Muu kapitalisaatiosopimus 
 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 
 Muu ryhmähenkivakuutus 



 Eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 
 Muu yksilöllinen eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 
 Muu ryhmäeläkevakuutus 



 Jatkuvat vakuutusmaksut 
Kertamaksut 



 Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta 



(16) 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 olemassa olevista vakuutuksista on odotet-
tavissa seuraavanakin vuonna.  



(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut mak-
setaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset. 



(18) Henkivakuutuksessa maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään 
seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 Henkivakuutus 
 Eläkevakuutus 
Jälleenvakuutus  
Maksetut korvaukset yhteensä 
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Josta: 
Takaisinostot 
Säästösummien takaisinmaksut 
Muut 
 



Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista  



(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muussa tapauksessa 
sovelletaan luvun 14.2 määräyksiä. 



14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut 
korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2 
  Työnantajan osuus 
  Työntekijän osuus 
 YEL:n mukainen vakuutus 



Valtion eläkerahastoon suoritettava 
siirtymämaksu (-) 
Vakuutusmaksutulo1 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) 
 TyEL 
 YEL 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



 



 



(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti: 



 Ensivakuutus 
 Maksettu eläkkeensaajille 
  TyEL:n mukainen vakuutus 



 
  1 Luottotappioilla vähennettynä 
2 Erään sisällytetään TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen korjausmaksut ja jälleenvakuuttajien osuus (-) 
 





tel:n
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  TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 2 
  YEL:n mukainen vakuutus 
              YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 
 Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia1 
  TyEL-eläkkeet 
  YEL-eläkkeet 
 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen  
 perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta 
  YEL:n valtion osuus 
  VEKL:n valtion korvaus 
Korvaustoiminnan hoitokulut 
Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Maksetut korvaukset yhteensä 



 (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



 (Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.5 Henkivakuutuksen lisäedut 
(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tar-



koitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisä-
eduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen. 



(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, 
korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten. 



(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustek-
niseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 5 )  



(25) Liitetiedoissa tulee kertoa: 



• Lisäetujen jakamista koskevista tavoitteista ja siitä miten lisäetujen jakamista kos-
kevat tavoitteet tilikaudella ja pitkällä aikavälillä ovat toteutuneet. Jos tavoitteita ei 
ole saavutettu, selvityksestä tulee ilmetä perustelut/syyt sille sekä asian vaikutus 
annettavien lisäetujen määrään (eurot). Mikäli lisäetutavoitteita on tilikaudella muu-
tettu, tulee kertoa perustelut/syyt muutokselle ja muutoksen vaikutuksesta tulevien 
lisäetujen määrään. Liitetiedossa tulee antaa selvitys, mikäli tulevien lisäetujen va-
rausta (lisäetuvastuu) on tilikaudella käytetty muuhun kuin lisäetuihin. Selvityksestä 
tulee silloin käydä ilmi myös asian vaikutus tulevien lisäetujen määrään. 



• Lisäetujen jakamista koskevan päätöksen vaikutus tilikauden tulokseen (eurot), 



 
  1 Maksettuihin/saatuihin kustannustenjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien 
aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta. 
2 Erään sisällytetään jälleenvakuuttajien osuus (-) 
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• Tulevien lisäetujen vastuun bruttomuutos (eurot) tilikaudella, (alkusaldo + määrän 
lisäys tilikauden aikana ja - määrän vähennys tilikauden aikana = tilikauden loppu-
saldo) (”varaukset” = lisäetuvastuu). 



14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 6 )  



(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähen-
netyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjes-
telmämaksut eritellään seuraavasti: 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista1 
Jakojärjestelmämaksut 
Vakuutusmaksuvero 
Palosuojelumaksu 
Liikenneturvallisuusmaksu 
Työsuojelumaksu 
Muut julkiset maksut 
Yhteensä 



14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
 Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin2 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2 



  Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)3 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot kiinteistösijoituksista2,4 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 



 
  1 Ei koske työeläkevakuutusyhtiötä 
2 Kyseiseen tase-erään liittyvät tuotot 
3 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle nimikkeelle (Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ja Tuotot sijoituksista muihin omis-
tusyhteysyrityksiin), mikäli osakkuusyrityksen erityisluonne vaatii esittämistä sijoitustoiminnan alla. 
4 Tuotot ja korkokulut saman konsernin yrityksiltä on kerrottava erikseen kunkin erän osalta 
5 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon KPL 5 luvun 2 a ja 2b §:n mukaisesti 
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 Tuotot muista sijoituksista2,4 



  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Yhteensä 
 



Arvonalentumisten palautukset 
 Myyntivoitot 
 Yhteensä 
 
Sijoitustoiminnan kulut 
             Kulut kiinteistösijoituksista 
            Kulut muista sijoituksista 
            Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4 
 Yhteensä 
 
Arvonalentumiset ja poistot 
             Arvonalentumiset 
             Rakennusten suunnitelmapoistot 
 Myyntitappiot 
 Yhteensä 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen 
arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 
Sijoitusten arvonkorotus 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 
Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 
arvon muutoksia5  
            Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot 
seuraavasti: 



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



14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 9 )  



(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eri-
tellään liitetiedoissa seuraavasti: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
Sijoitustoiminnan kulut 
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Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten 
realisoitumattomia arvon muutoksia 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



14.9 Liikekulut 



14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) 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 
 



(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti: 



Vakuutusten hankintamenot: 
 Ensivakuutuksen palkkiot 
 Muut vakuutusten hankintamenot 
Vakuutusten hoitokulut 
Hallintokulut: 
 Lakisääteiset maksut  
  ETK:n kustannusosuus 
  Oikeushallintomaksu 
  Finanssivalvonnan valvontamaksu 
  Muut erät 
 Muut hallintokulut 
Yhteensä 



(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, 
joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uu-
distus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle henkilöstölle maksettuja palk-
kioita. 
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14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 3 7 )  



(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). 
Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti: 



Vahinko- ja henkivakuutus: 



Maksetut korvaukset 
Liikekulut 
Sijoitustoiminnan hoitokulut1 
Muut kulut 
Yhteensä 
 



Eläkevakuutus: 



Maksetut korvaukset 
 Korvaustoiminnon hoitokulut 
 Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Liikekulut 



Sijoitustoiminnan hoitokulut1 



  Kulut kiinteistösijoituksista 
  Kulut muista sijoituksista 
Muut kulut 
Kokonaisliikekulut yhteensä 



(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeuk-
selliset menonsiirrot on eriteltävä. 



(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, 
annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikear-
von poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimintokohtaisiin poistoihin. 



 
   1 Mikäli hoitokuluihin sisältyvät myös oman sijoitusorganisaation liikekulut 
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14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikau-
sia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion 
muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset 



14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 8 )  



(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikai-
sempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma pääoman erittely). 



14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 9 )  



(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden 
korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutok-
sista (kuten laskuperusteiden muutokset) sekä virheiden korjauksista. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 



14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 0 )  



(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutok-
sista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje 
suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



Hankintameno 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 



 
Arvonalentumiset 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 
  



 
  1 Hyödykeryhmäkohtaisessa laskennassa 
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14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon 



14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 1 )  



(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:  



Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä 
        hankintameno1    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 osuudet2 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Lainasaamiset 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Osuudet yhteissijoituksista 
 Kiinnelainasaamiset 
 Muut lainasaamiset 
 Talletukset 
 Muut sijoitukset3 
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 luvussa.5.1 kohdassa (8). 
2 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle riville Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä ja Osakkeet ja osuudet muissa omistusyh-
teysyrityksissä. 
3 Kun muiden sijoitusten määrä on olennainen, on siitä annettava lisätietoa. 
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14.12.2 Kiinteistösijoitukset  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 2 )  



(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta. 



      Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset 
      kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys 
      osakkeet1  yrityksiltä   yrityksiltä 
Hankintameno 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
 poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 
 



Arvonalentumiset 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen 
 arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Arvonkorotukset 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Arvonkorotukset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 



14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 3 – 4 4 )  



(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot: 



 
  1 Sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 
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Jäljellä oleva hankintameno 
Kirjanpitoarvo 
Käypä arvo 



(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katso-
taan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan va-
paa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpäätöksessä konserniyri-
tysten omassa käytössä. Henkilökunnalle vuokratut tilat eivät ole omassa käytössä. Käytöl-
tään jaetuissa kiinteistökohteissa oman käytön osuus lasketaan tarvittaessa neliömetrien 
tai muun sellaisen jakosuhteen perusteella. 



14.12.4 Osakkeet ja osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 5 )  



(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityk-
sissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti. 



14.13 Lainasaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä 
oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan. 



         Jäljellä oleva hankintameno: 
Muut lainasaamiset: 
Pankkitakaus 
Takausvakuutus 
Vakuutuskirja 
Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) 
 



Jäljellä oleva hankintameno 
Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, 
esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällyte-
tään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin. 



(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlai-
nauksen) yhteismäärän seuraavasti: 



Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) 
Muut kiinnelainasaamiset 
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Muut lainasaamiset 
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 0 )  



(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti: 



Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo 
vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo) 
  



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 



(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien mak-
settujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on 
suuruudeltaan olennainen. 



14.15 Oma pääoma 



14.15.1 Oman pääoman erittely 



(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaisesti. 



14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 2 )  



(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomis-
tajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti: 
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 Osakepääoma/takuupääoma 
 Muu oma pääoma 
 Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille 
 Vakuutuksenottajien osuus 
 Yhteensä 



14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma 



(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määri-
tellään UVYL 28 §:ssä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 4 )  



(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää 
vakuuden määrän. 



14.15.4 Arvonkorotusrahasto 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 5 7 )  



(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan seuraavasti: 



 Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset 
 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 
 Yhteensä 



(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaan. 



(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään 
rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta 
tilikausilta kyseessä olevista rakennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka 
on merkitty tuloslaskelmassa kuluksi. 



14.16 Voitonjakokelpoiset varat 
(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 



§:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä 
ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voitonjaosta osakkeen-
omistajille/takuupääoman omistajille. Laskelma annetaan vain tilikaudelta.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 9 )  



(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: 



Tilikauden voitto 
+ Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin 
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- Taseen osoittama tappio 
- Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä1 



- Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 



- 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 määrä1,2 



- Muut jakokelvottomat erät (ks. mm. VYL 16 luku 5 §) 
- Muut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 



14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka 



14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu 



(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yh-
teenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun las-
kennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä. 



14.17.2 Korvausvastuu 



(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään 
viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä. 



14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 2 )  



(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti: 



 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vakuutusmaksuvastuu 
 Korvausvastuu 
 Jälleenvakuuttajien osuus 
 Yhteensä 



14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 3 )  



(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan 
seuraavasti: 



 
  1 Siirtymäaika: aktivoitu ennen 31.12.2004 (OYL:n muutos 30.12.2004/1304) 
1 Ei sisällä valuuttakurssieroja. Laskennallinen verovelka tulee ottaa huomioon. 
2 Ei koske sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevien sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja ja kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävien rahoitusvälineiden arvonnousuja. 
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Vakuutusmaksuvastuu 
 Vastaiset eläkkeet 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu  
 Ositettu lisävakuutusvastuu 
 Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä  
 



Korvausvastuu 
 Alkaneet eläkkeet 
 Tasoitusmäärä  3 
Korvausvastuu yhteensä 
 



Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 



14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 4 )  



(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti: 



Alkaneiden eläkkeiden vastuu 
 Varsinainen vastuu 
 Tasausvastuu 
Yhteensä 
Vastaisten eläkkeiden vastuu 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta 
Vastuuvelka taseessa 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.18 Velat 



14.18.1 Pitkäaikaiset velat  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista ve-
loista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



 



 
 
 
 
3 Koskee vain Eteraa 
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Muut liitetiedot 



14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä 
ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta 
vaikutuksesta tuloverotukseen. 



(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista ve-
roveloista ja -saamisista (12.9.2006). 



14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 9 )  



Vakuudet 



(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu 
omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on an-
nettu esimerkiksi seuraavasti: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri/IAS 24 ja OYL 
8 luku 6 §) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain. 



(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän 
velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti: 



• vieraan pääoman erä1, josta vakuus (vakuudet) on annettu 



• kiinteistökiinnitykset 



• irtaimistokiinnitykset 



• pantit 



• takaukset. 



(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain. 



 
  1 Vakuutustekninen vastuuvelka, jälleenvakuutustalletevelat, muut velat ja siirtovelat (STMtpA 12 §) 
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Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 



(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri IAS 24 OYL 8 
luku 6 § i) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/ ja takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seu-
raavasti: 



• vuokravastuut (ml. leasingvastuut) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• takaisinostovastuut 



• eläkevastuut 



• johdannaissopimuksista johtuva vastuu (luku 14.22 kohta (84)) 



• muut vastuusitoumukset 



• muut vakuutusyhtiötä koskevat taloudelliset vastuut/järjestelyt.  



(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä 
seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja 
lunastusehdot. 



(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oi-
kean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun 
euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituksesta (KPA 2 luku 7 § 
3 mom.) ja arvostusperiaatteista. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi: 



• Vastuu ALV 13 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän alv-velasta (ALV 188 §) 



• Kuluksi kirjaamattomat pääomalainan korot 



• Rah.vakL:n siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn ja edelleen pan-
tatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus palaut-
taa se. 



(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/si-
toumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vas-
tuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatetta noudattaen nimel-
lisarvoon tai sitä korkeampaan todennäköiseen arvoon. Mikäli vastuun rahamäärää on vai-
kea arvioida, tulee vastuusta antaa kirjallinen selostus niin yksityiskohtaisesti, että tilinpää-
tös antaa oikean ja riittävän kuvan vakuutusyrityksen tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. 
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(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kui-
tenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonais-
määrä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vastaava erittely. 



(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yh-
teisvastuu. 



14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 0 – 8 2 )  



(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laa-
dusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen 
kestoajasta. 



(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, 
määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista 
tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.  



(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvo-
paperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti. 



14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 3 – 8 9 )  



(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttä-
misessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi sel-
vittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpidollinen) ja muuhun tar-
koitukseen. Edellä mainitut tiedot tulisi antaa, jos johdannaissopimusten määrä on merkit-
tävä tai niihin perustuva riski on olennainen vakuutusyrityksen toiminnan kannalta. Jos joh-
dannaissopimusten merkitys on vähäinen, tulisi tästä mainita erikseen. 



(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti: 



Korkojohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Koronvaihtosopimukset 
Valuuttajohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Valuutanvaihtosopimukset 
Osakejohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
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 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
Muut johdannaissopimukset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 



Muut 



(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopi-
musten osalta. 



(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot 
edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdan-
naisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalta ostetun valuutan tilin-
päätöshetken eurovasta-arvo ja osakejohdannaisten osalta osakkeiden käypä arvo tilin-
päätöshetkellä. Lisäksi tulisi esittää kussakin alaryhmässä sopimusten ajallinen ulottuvuus, 
jos tieto on olennainen sopimuksiin liittyvän riskin arvioimiseksi. 



(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen 
markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määri-
tysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin alaryhmän osalta 
erikseen. Valuuttamääräiset sopimukset tulisi muuttaa euromääräisiksi avista- tai termii-
nikurssiin sopimuksesta riippuen.  



(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaati-
osta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä. 



(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut 
laskentaperiaatteet. 



Vastuuvelan suojaaminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 0 – 9 2 )  



(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tieto-
jen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä 
siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sovelletaan kirjanpidollista suo-
jaamista.  



(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön talou-
dellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan 
välittymiseksi. 



(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämi-
sessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on 
yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat riskienhallinnan tavoit-
teet ja strategia. 
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14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 3 – 9 9 )  



(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään 
seuraavasti: 



 Henkilöstökulut: 
 Palkat ja palkkiot 
 Eläkekulut 
 Muut henkilösivukulut 
 Yhteensä 



(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja 
palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan 
ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkioita (luku 14.9.1). Palkkoihin ja 
palkkioihin ei lueta luontaisetuja. 



(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut ku-
ten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina 
henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat tietyssä prosenttisuhteessa 
palkkojen ja palkkioiden määrään. Eläkekulut, jotka sisältävät sekä pakollisista että vapaa-
ehtoisista eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut, esitetään erikseen. 



(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja 
vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hal-
lintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista toimielin-
kohtaisesti: 



• Palkat ja palkkiot 



• Eläkesitoumukset 



• Rahalainojen yhteenlaskettu määrä, määrän lisäys ja vähennys tilikauden aikana 
sekä lainojen pääasialliset korko- ynnä muut ehdot 



• Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan 
luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin koh-
tiin. 



(98) Vakuutusyhtiö, jonka arvopaperit ovat AML:ssa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin koh-
teena tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, antaa palkoista ja palkkioista sekä eläkemaksuista tiedot henkilöittäin eriteltyinä. 



(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukau-
sien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällyte-
tään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa on oikaistava 
yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos kirjanpitovelvolli-
sen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-aikaisia työntekijöitä, voidaan tilikauden työ-
tunnit laskea yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen henkilön teoreettisella kokonaistunti-
määrällä.  
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14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 0 – 1 0 1 )  



(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot sa-
man konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä 
muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien osak-
keiden ja osuuksien tiedot on annettava erittelyssä, mikäli kyseessä olevat osakkeet ja 
osuudet edellä mainittujen osakkeiden ja osuuksien kanssa ylittävät STMtpA 13 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan rajat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen 
merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä 
mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin kuin 
kiinteistön omistusta ja hallintaa. 



14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei 
koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet 



(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätök-
sen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista. 



(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihto-
ehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 
mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 4 )  



(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhtei-
sön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuu-
sitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



14.26 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 5 )  



(105) VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä sekä OYL 12 luvussa tarkoitetusta pää-
omalainasta ilmoitetaan velkoja, pääomalainan määrä, pääasialliset lainaehdot ja lainalle 
maksettavaksi sovittu kuluksi kirjaamaton korko tai muu hyvitys. Mikäli pääomalaina on jul-
kisen kaupankäynnin kohteena tai Euroclear Finland Oy:n hoidossa, annetaan tämä tieto 
eikä velkojia tarvitse ilmoittaa. 
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14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 6 )  



(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske 
konsernia): 



Vakavaraisuuspääoma1 



 Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen2 
 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu 
        Tasoitusmäärä 3 
 Pääomalainat 
 Aineettomat hyödykkeet(-) 
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 Muut erät4 
  



TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



14.28 Riskit ja riskienhallinta 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 2 )  



(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaat-
teet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja val-
vonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luokittelu, riskimittarit, valvonnanrajat) 
sekä raportointi. 



(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta 
olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita ris-
kejä. 



(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallinnanstrategiat 



• Riskienhallintaprosessit 



• Vakuutusmatemaattiset oletukset ja 



 
  1 Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma on määritelty TVYL 16 §:ssä.  
2 TVYL 16 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuuspääoma eritellään siten, että oma pääoma tappioiden ja ehdotetun voitonjaon vähentämisen 
jälkeen sekä arvostuserot esitetään netotettuina. 
3 Esimerkiksi TVYL 16 d §:n mukaiset omistukset 
4 Koskee vain Eteraa, Eteran tasoitusmäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava osa. 
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• Määrällisiä tietoja vakuutusriskeistä. 



(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategiat 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Määrällisiä tietoja sijoituskannan riskirakenteesta. 



(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä. 



(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista muista riskeistä. 



14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 1 3 )  



(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös 
konsernin liitetietoihin. 
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15 Tunnusluvut 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän mää-
räyksen säännöksiä. 



15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  



15.1.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 1 2 )  



(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden 
osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa 
ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä. 



(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnus-
lukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja 
riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tarvittaessa lisätietoja. 



(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan 
muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, 
mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä. 
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(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos 
työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilin-
päätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitettava niiden laskentakaavat ja tun-
nuslukujen sisältö. 



(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaa-
van raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja 
edellisen tilikauden tiedot. 



15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 5 6 )  



Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 



(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja 
työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 
1.3.2015) 



Sijoitustoiminnan nettotuotto  



(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(15) 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. 



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



(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa.  



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 
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(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä.  



(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoito-
kulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalk-
kiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen va-
luuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmak-
sut, takaisinmaksupalkkiot ja muut korkotuotot. 



(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.  



(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutu-
neeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.  



(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti). 



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod). 



(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti). 



Liikevaihto 
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(32) Liikevaihto = 



 +vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita 
 ja jälleenvakuuttajien osuutta 
 +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja 
 +muut tuotot 



(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela li-
säksi kansaneläkelaitoksen osuuden. 



Kokonaisliikekulut 



(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti. 



Kokonaistulos 



(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)= 
 +Vakuutusliikkeen tulos3 
 +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 
 +Hoitokustannustulos 
        +Muu tulos 



Tulosanalyysi (ei koske Melaa) 



(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan 
lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta to-
teutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkistusmaksun erotuksesta joh-
tuva kyseisen osan korjaus per 1.7.v-1.  



 
       Vakuutusliikkeen tulos (Liite 1.10) 



(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattami-
seen käytettävissä oleva maksuosa. 



(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon 
tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen 
erotuksesta johtuva korjaus. 



(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan. 
 



Vastuuvelan tuottovaatimus 



(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuve-
lan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r. 



 
 



𝑟𝑟𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 +
(1 + 𝑟𝑟)0,5 − 1



(1 + 𝑟𝑟)0,5 (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 − (1 + 𝑟𝑟)𝑉𝑉�𝑣𝑣−1) 



 



 
  3 Eteran vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa otetaan huomioon yhtiön työkyvyttömyyseläkemenon täydennysmäärä.  Eteran TyEL:n 
mukaisen vakuutuksen erityisperusteiden mukaisesti laskettu suure KP sekä osa, joka arvioidaan tarvittavan työkyvyttömyysliikkeen ta-
soitusmäärästä 
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𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 ja tilinpäätöksen mu-
kainen vastuuvelka. 



(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä 
tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siir-
tohetkeen asti. 



(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan 
tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristus-
ten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti. 



(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun 
ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuo-
den tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoidaan. 



 
       Hoitokustannustulos (Liite 1.9) 



(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasaus-
vastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 
§:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellisen tilivuo-
den toteutuneen ja arvion erotus. 



(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä 
lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustannusosaan.  



(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan 
lukien suunnitelman mukaiset poistot. 



 
      Muu tulos 



(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen 
kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettui-
hin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksuista tulevan 
tuloksen, vastuunsiirroista johtuvan osittamattoman lisävakuutusvastuun muutoksen, va-
kuutusmaksuvastuun osan VA2 koron, muut tuotot ja kulut sekä analyysillä eriteltyihin tulok-
siin sisältyvä laskentatekninen epätarkkuus. 



(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kan-
nanluovutuksen vaikutusta. 



 
   (Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016) 



Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa) 



(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hal-
lintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta 
saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläkelaitoksen tulee ilmoittaa 
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liikekuluksi kirjatut, hoitokustannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta ai-
heutuneet kulut4. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa) 



(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa vii-
deltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osa-
vuosiraporttia.  



• vakavaraisuusraja  



• vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 



• vakavaraisuuspääoma 



• Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen 
vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste %) 



• Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan (vakavaraisuusasema) 



(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan 
esittää yhdessä tai erikseen.  



Eläkevarat 



(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti 



TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma 



(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työ-
tulosumma- arvio koko vuodelta. 



Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä 



(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen. 



(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, las-
ketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin si-
ten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran. 



(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien 
lukumäärästä. 



15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tun-
nusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut 



15.2.1 Yleistä 



(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden 
Suomessa oleviin sivuliikkeisiin. 



 
  4 Vuodesta 2016 lähtien erään ei sisällytetä eläkelaitokseen työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liitty-
viä henkilöstökuluja. 
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(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös va-
kuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyh-
tiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään. 



(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut 
tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytetty-
jen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä, tulee tun-
nusluvun nimeen lisätä tarkennus ”(IFRS)”. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 0 – 7 3 )  



(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä 
tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä mää-
räyksestä.  



(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja 
muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osa-
vuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.  



(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslu-
kuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tar-
vittaessa lisätietoja.  



(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yh-
tiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on 
lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet. 



(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun 
laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä mää-
räyksessä esitetyllä tavalla. 



(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuo-
siraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edelli-
sen tilikauden tiedot. 



Pääomalaina 



(69) Mikäli pääomalainan (saatu) tilikauden aikana kertynyttä korkoa ei ole merkitty tuloslaskel-
maan tai mikäli tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana kertynyttä korkoa ei ole mer-
kitty tuloslaskelmaan ja taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuissa käytettävästä tulok-
sesta ja/tai omasta pääomasta. Pääomalainaa ei oteta huomioon tunnusluvuissa omaan 
pääomaan kuuluvana eränä, mikäli se on esitetty velkana.(Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 
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Verot 



(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tu-
loveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen 
veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai aikaisemmilta tilikausilta 
maksettua tai palautettua tai maksuun pantavaa tai palautettavaa veroa. Tuloveroilla tar-
koitetaan tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä veroja.  Jos aikaisempiin tilikausiin kohdis-
tuvien verojen määrä on olennainen, ilmoitetaan tämä tunnusluvusta annettavan tiedon 
yhteydessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Laskennalliset verovelat ja –saamiset 



(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden 
muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisoh-
jeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroja kirjattu taseeseen. Jos 
kaikkia laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ja niiden muutoksia ei ole sisällytetty tulos-
laskelmaan ja taseeseen, kerrotaan tunnuslukujen yhteydessä, että ne on sisällytetty tun-
nuslukuihin ja annetaan tästä menettelystä tarvittavat lisätiedot. 



Tilinpäätössiirtojen kertymä 



(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman 
mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan 
huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen kertymästä vähen-
netään laskennallinen verovelka ennen erän huomioon ottamista omana pääomana. Vas-
taavasti menetellään konsernitilinpäätöksessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)   



Pakolliset varaukset 



(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden 
taloudellisen luonteen mukaisesti. 



15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 6 )  



Liikevaihto 



(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
 



(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
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Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos 



(76) Liikevoitto tai -tappio= 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkova-
kuutus) 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiir-
toja ja veroja (henkivakuutus) 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Tulosanalyysit 



(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutuotot 
Korvauskulut 
Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 
 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
 



Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet1 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutulo 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Maksetut korvaukset 
Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 



 
  1 Koskee konsernitilinpäätöstä 
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Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 
 



Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Lisäedut (asiakasedut)2 
 



Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet 1) 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Kokonaistulos 



(79) Kokonaistulos= 
Liikevoitto/-tappio 
+/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän 
arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto 



(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolasken-
nassa. 



(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(82) 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 (sijoitus-
omaisuus alle 250 miljoonaa euroa) ja pienet sivuliikkeet (sijoitusomaisuus alle 250 miljoo-
naa euroa) voivat käyttää tunnuslukua laskiessaan sitoutuneena pääomana sijoitusten 
vuoden alun ja lopun keskiarvoa käyvin arvoin ja sijoitusten tuottoina sijoitusten kirjanpidol-
lisia tuottoja, joita oikaistaan sijoitusten arvostuseroilla. 



 
  2 Lisäetuihin sisällytetään takuukoron ylittävät korot 
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(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotet-
tua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun mark-
kina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko 
kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä 
kauden loppuun. Tuotto sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea myös muulla tavalla, jos 
sen antama tulos ei tarkkuudeltaan olennaisesti poikkea edellä mainitulla menetelmällä 
saadusta tuloksesta. 



(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa. 



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 



(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä. 



(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten 
oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoi-
minnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen valuuttakurssierot) 
siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmaksut, takaisinmak-
supalkkiot ja muut korkotuotot. 



(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.  



(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutu-
neessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat. 



(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).  



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa. 
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(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



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



(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti). 



 



Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin 
arvoin) 



(100) Kokonaispääoman tuotto= 
±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 



(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen 
keskiarvona. 



(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitet-
tyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muu-
toksilla. 



(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja va-
kuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksu-
tuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut vakuutus-
tekniset vastuuerät. Perustekorkokulu lasketaan kertomalla vuoden alun diskontattu vas-
tuuvelka edellisen vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla. Mikäli edellä mainittu mene-
telmä ei anna oikeaa kuvaa perustekorkokulun määrästä, yhtiön tulee laskea perustekor-
kokulu tarkemmalla menetelmällä. 
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(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutu-
neet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman 
kurssivoitot ja -tappiot. 



Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 



(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan 
lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mah-
dollinen osa-aikaisuus. 



(106) 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-aikai-
sia työntekijöitä, voidaan laskea tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen 
henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 



15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 7 )  



Vakuutusmaksutulo 



(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Vahinkosuhde 



(108) Vahinkosuhde – prosentteina = 
korvauskulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = 
korvauskulut (ilman perustekorkokulua) 
x 100 
vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) 



(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 



Liikekulusuhde 



(111) Liikekulusuhde prosentteina = 
liikekulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutus-
aste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoeh-
toisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta. 



Bruttoliikekulusuhde 
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(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = 
Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita 
x 100 
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Yhdistetty kulusuhde 



(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = 
vahinkosuhde + liikekulusuhde 



(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = 
vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde 



(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä 
bruttoliikekulusuhdetta). 



(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 



15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 8 – 1 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



(118) Vakuutusmaksutulo = 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  



Liikekustannussuhde 



(119) Liikekustannussuhde prosentteina = 
+liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen 
hankintamenojen muutosta 
+korvausten selvittelykulut 
 x 100 
kuormitustulo (ja taseen loppusumma) 



(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormi-
tustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liike-
kulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita. 



(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä 
liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käyte-
tään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan. 



15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 2 – 1 2 6 )  



(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuu-
tusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekoh-
taisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osakekohtaisen 
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oman pääoman tämän määräyksen mukaisesti. Lisäksi lasketaan osakekohtainen sub-
stanssi käyvin arvoin. Osakeantioikaisuja ja osakkeiden lukumäärän laskentaa käsitellään 
tarkemmin IAS 33:ssa.  



Osakekohtainen oma pääoma 



(123) Oma pääoma 
 
Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin) 



(124) +oma pääoma 
±sijoitusten arvostuserot2 
±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista 
 
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslu-
kujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkiva-
kuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa. 



Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut 



(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen kon-
sernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä 
IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa kerrotaan lasken-
nan toteutustapa. 



 
  2 Sijoitukset, joita ei ole kirjattu taseessa käypään arvoon. 
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16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



16.1 Toimintakertomus  
(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta kos-



kevia säännöksiä.  



(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai 
lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakerto-
muksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.  



(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakerto-
mukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua 
VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 - 9 )  



(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintaker-
tomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerkiksi vuosikertomus. 



(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tu-
loslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin 
pääsarakkeittain.  



(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonais-
katsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta 
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteistä työeläkevakuutusta 
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harjoittavaa konsernia, tulee tämä katsaus esittää sellaisessa muodossa, että siitä käy sel-
västi ilmi, ettei sitä ole laadittu konsernia tai konsernitilinpäätöstä koskevia säännöksiä 
noudattaen. Sen vuoksi muun muassa tuloslaskelma-, tase- ja toimintakertomustermien 
käyttö on rajoitettava viralliseen tilinpäätökseen. 



16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei 
koske työeläkevakuutusyhtiötä) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 )  



(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstie-
dotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 
luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvollisuudesta. 
Muihin julkisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan säännöksiä osavuosikatsauksesta ja johdon 
osavuotisesta selvityksestä siten kuin VYL 8 luvun 27 §:ssä säädetään. 
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17 Konsernitilinpäätös 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



17.1 Konsernitilinpäätös 
(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 



1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.  



(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen STMtpA:n säännöksiä noudattaen. 



(6) Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoitus-
palveluyritys, konsernitilinpäätös voidaan VYL 8 luvun 22 §:n mukaan laatia myös siten 
kuin RavaL:n 4 luvussa säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi 
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RavaL:n 4 luvussa tarkoitetun 
ryhmittymän konsernitilinpäätöksessä vakuutustoimialan konsernitilinpäätös laaditaan siten 
kuin tässä luvussa määrätään. 



17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus 



(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta 
riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin 
määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 1 )  



(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten 
työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet. 



(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomis-
tuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin, kuin osakkeita ja osuuksia ei esi-
tetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 



(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätök-
sen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt 



(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdis-
tellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 
luvun 3 §:n perusteella. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 1 4 )  



(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konserniti-
linpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu 
osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta olen-
naisia, yhdistely on kuitenkin suoritettava tältä osin. 



(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mai-
nitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muu-
takin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa. 



17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdistelemi-
nen 



O H J E  ( k o h t a  1 5 )  



(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi 
yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin 
ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset 



(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laaditta-
essa. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 7 – 1 9 )  



(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin 
rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 luvun 4 §:n 2 momentin 
mukaisina valmistelevina yhdistelytoimenpiteinä konsernitaseeseen kyseisen tytäryrityksen 
omaisuuden arvonkorotuksiksi, arvonalentumisiksi tai arvonalentumisen palautuksiksi. 
Omaisuuden arvo konsernitaseella ei kuitenkaan saa ylittää omaisuuden käypää arvoa. 
Muunlaisia tytäryritysosakkeisiin tehtyjä arvonkorotuksia menettely ei koske. 



(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkoro-
tusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi. 



(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja 
osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 0 )  



(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei elimi-
noida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana 
eränä. 



17.1.6 Osakkuusyritykset 



(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn. 



17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 2 5 )  



Vakuutusliike 



(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oi-
kean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoi-
tusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava. 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 



(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä elä-
kevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään 
konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutuk-
seen liittyvä osa voidaan siirtää omana eränä tästä laskelmasta henkivakuutuksen vakuu-
tustekniseen laskelmaan. Vastaavasti voidaan menetellä lakisääteiseen eläkevakuutuk-
seen liittyvän osan kanssa. 
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Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys 



(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti 
tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa. 



Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot 



(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, kes-
keneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus. 



17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jäl-
leenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot 



17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 § 



(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan 
siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pie-
nentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön vastuuvelkaa. Mikäli 
vakuutuskannan luovutus vaikuttaa jälleenvakuuttajien vastuuvelkaosuuksiin tai vastuuva-
jauksen määrään, tehdään niihin vastaavat kirjaukset. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 9 )  



(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuu-
tos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava 
osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja vastuuva-
jauksen muutoksen osalta. Vakuutuskannan luovutuksen osuudessa on erikseen esitet-
tävä luovutetun ja vastaanotetun kannan vaikutus. 



(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovu-
tusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuu-
tusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kannanluovutuksesta syn-
tynyt tulos (voitto/tappio) merkitään tuloslaskelmassa Muihin vakuutusteknisiin tuottoi-
hin/kuluihin, ellei ole kysymys liikearvosta, joka voidaan aktivoida taseeseen ja kirjata 
suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi vaikutusaikanaan KPL 5 luvun 9 §:n mukaisesti. 



(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan 
osakeantipäätöksen mukaisesti. 



17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset 



(30) Finanssivalvonnan suostumuksella vakuutusyhdistys voi VakYhdL 14a luvun nojalla luo-
vuttaa 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. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 1 )  



(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toimin-
nasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoimin-
nan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden vastuun siir-
tämisten tai vakuutustoiminnan luovuttamisten osalta noudatetaan normaaleja vakuutus-
maksujen kirjausperiaatteita. 



17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 2 )  



(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopi-
muksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä 
portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvas-
tuun osalta korvauksiin. 



17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin 
jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 3 )  



(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien li-
sävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaa-
maan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun 
osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvastuun osalta korvauksiin. 
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18 Kumotut määräykset ja ohjeet 
 



   



(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan 
määräykset ja ohjeet:  



• Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyh-
distyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliik-
keille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman 
Dnro 9/101/2011 luvun 6 Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakerto-
mus liitteineen 



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjan-
pito- ja tilinpäätöskäsittely  



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta koskevien määräykset ja ohjeet Dnro 7/01.00/2012 luvun 10 Sijoitus-
ten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta liitetietoineen. 
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19 Muutoshistoria 
 



   



 
Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu sen voimaantulon jälkeen seuraavasti 
 
Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016 
 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita kirjanpitolain muutoksilla (laki kirjanpitolain muuttamisesta 
1620/2015) 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muutoksilla (laki vakuutusyhtiölain 
8 ja 16 luvun muuttamisesta 1665/2015) 



• lisätty 5 luvun kohta (17), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 
• kumottu aikaisempi luku 10 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta, minkä 



johdosta luvut on numeroitu uudelleen 
• muutettu 10 luvun kohdat (14) ja (25) 
• muutettu 11 luvun tuloslaskelman kaava alaviitteineen 
• muutettu 12 luvun tasekaava alaviitteineen 
• lisätty 17 luvun kohta (15), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 



 
Samalla on tehty eräitä yksittäisiä selvennyksiä määräysten ja ohjeiden kirjoitusasuun.  
 



Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016 



• muutettu 11 luvun kohdat (32) ja (80)  



• muutettu 14 luvun kohdat (21) ja (34)  



• muutettu 15 luvun kohdat (13) ja (39) 



Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöille työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävistä toimista annettui-
hin määräyksiin ja ohjeisiin.  
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016 



• muutettu 15 luvun kohdat (35)-(47) 
 
Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöiden raportoinnin yksinkertaistamiseen sekä tuloksen muodos-
tumistavan selkeämpään esittämiseen. 
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017 



• muutettu 11 luvun kohdat (36) ja (38) 
• muutettu 14 luvun kohdat (20), (21) ja (64) 
• muutettu 15 luvun kohdat (50)-(52) 



 
Muutokset liittyvät pääosin vakavaraisuus- ja eläkeuudistukseen sekä rekisteröityjen lisäeläketurvien so-
peuttamisesta aiheutuneisiin lakimuutoksiin. 
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20 Liitteet 
 



   



20.1 Työeläkelaitokset 
(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 1.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 1.3 



• Tulosanalyysi (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.4 



• Tulosanalyysi (Mek), liite 1.5 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 1.6 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 1.7 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 1.8 



• Hoitokustannustulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.9 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.10 



 



(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 2.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 2.3 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 2.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 2.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 2.6 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.7 



 



20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 
(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 3.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.2 
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• Tulosanalyysi (vahinkovakuutusyhtiöt), liite 3.3 



• Tulosanalyysi (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 3.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 3.6 



(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 4.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 4.2 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 4.3 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 4.4 
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			(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja menolajikohtaiset tiedot.


			(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpidossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tietoja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tul...


			(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla henkilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina.


			(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuokranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoi...





			4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset


			(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankintamenoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamis...


			(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpitonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).








			4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta


			(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä.


			(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosittain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanottajalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista...


			(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannushintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkik...


			(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palvelujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa menojen lisäykseksi.





			4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikausien virheiden korjaukset


			4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaisemalla.


			(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja m...


			(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useammalta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi (KILA:n lausunto 2005/1750).


			(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen.


			(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.





			4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia...


			(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen.








			4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät


			(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.


			(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa.


			(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätöspäivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisohjetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten v...


			(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsi...


			(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikaisuna käsittelylle ei myöskään ole.





			4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon


			(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			5 Sijoitusten arvostaminen hankintamenoon


			5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet


			(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti.


			(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momentissa.


			(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006).


			(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumisen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.


			(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, kertyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta.


			5.1.1 Sijoitukset


			(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy johdannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopimukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (p...


			(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole ...





			5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset


			(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.


			(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan.


			(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus...


			(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvonalentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta.


			(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman mukaisia poistoja.





			5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen


			(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			5.1.4 Arvonkorotus


			(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa.


			(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentumisella alennetun hankintamenon määräisinä.


			(20) Tytär- ja osakkuusyritysten 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 ol...


			(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suunnitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2....


			(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen palautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä...


			(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskelmaan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut.


			(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena.


			(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tuloutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhteydessä taseesta.








			5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4....


			(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimääräisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).


			(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioihin.





			5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus


			(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momentissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.


			(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen k...


			(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitellään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä ...


			(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			6 Saamiset


			6.1 Saamisten arvostaminen


			(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.


			(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.


			(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, j...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			7 Suojaaminen hankintamenopohjaisessa kirjanpidossa


			7.1 Yleiset periaatteet


			(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä.


			(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen


			tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.


			(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdannaissopimuksia.


			(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suojausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.


			(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			7.2 Kirjanpidollinen suojaus


			(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaamisen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauksen kohteesta ja suojaussuhteesta.


			Suojauksen tehokkuus


			(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos kumoaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti.


			Suojattava riski


			(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskeihin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödykeriski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussu...


			(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että:


			Suojausinstrumentti


			(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yrityksen ulkopuolinen vastapuoli.


			(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voimassaoloajalle.


			(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien korkoelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvonmuutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.


			(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on kohdistettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.


			Suojauskohde


			(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suojattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta ...


			(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyttäen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoituksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen risk...


			(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			Suojaussuhde


			(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot:


			(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuuden arviointimenettelyistä.


			(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja dokumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjanpidossa ei-suojaavana.





			7.3 Vastuuvelan suojaus


			(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.


			7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus


			(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kirjanpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta.


			(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannaissopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettujen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä o...


			(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tulee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa ...





			7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely


			Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä


			(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.


			Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen


			(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon.


			(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavan markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaa...


			(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaaviin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot.


			(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan ja...


			(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpit...


			(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot.








			8 Johdannaissopimukset


			8.1 Yleistä


			(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:


			Johdannaissopimusten määritelmät


			(2) Optiosopimuksella 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 (raho...


			(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronva...


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


			(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korkoinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset.


			(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pääomien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaih...


			(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää.


			(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).


			(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkin...





			8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä


			8.2.1 Optiosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asetetusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanp...


			Sopimuksen sulkeminen


			(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta maksetun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai ...


			Sopimuksen raukeaminen


			(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksamansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset...


			Sopimuksen toteuttaminen


			(13) Optiosopimuksen toteuttamisen yhteydessä selviää sopimuksesta realisoituva voitto tai tappio ja sen mukaisesti maksettu tai saatu preemio tulisi kirjata joko tuotoksi tai kuluksi tai niiden oikaisuksi sille tilikaudelle, jonka aikana toteuttamine...


			(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushinnan lisäykseksi tai vähennykseksi.


			Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan (markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta ...


			(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuksen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, jo...


			(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vastaavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alem...


			(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskelmaan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. M...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteu...


			(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopimuksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tuli...





			8.2.2 Termiinisopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen.


			Sopimuksen sulkeminen


			(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan.


			Sopimuksen toteuttaminen


			(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin toteutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi t...


			(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden hankintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerr...


			(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus n...


			(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuud...


			(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella su...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi sopimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojat...


			(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ...


			(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuiten...


			(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurs...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen s...





			8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


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


			Sopimuksen sulkeminen


			(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuksella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli s...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot.


			(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka va...


			(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuutosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimääräisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelm...








			9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostosopimukset


			9.1 Arvopapereiden lainaus


			9.1.1 Lainaksiantaja


			(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa.


			(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikke...


			(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuru...


			(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä.





			9.1.2 Lainaksiottaja


			(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi lainaksiantajalle.


			(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettujen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muu...


			(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio.


			(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä aiheutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi.


			(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuksen päivämäärä ja myyntihinta.








			9.2 Takaisinostosopimukset


			(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan taseeseen.


			(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi.


			(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu korvaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen v...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			10.1 Yleistä


			(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus).


			(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäät...


			(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten arvostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä.


			(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen.


			(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetelmän toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perusteltava ja menetelmä dokumentoitava.


			(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti.


			10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiint...


			(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotettavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus.


			(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.


			(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä vapailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella.


			(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo määritetään seuraavasti:


			(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon:


			(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon määrityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on erityisesti tällöin suotavaa.


			(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määritetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakk...


			(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uudelleen arviointiin.


			(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravarajoituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta





			10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys


			(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa.


			(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä...


			(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole kaupa...


			(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköi...


			(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo määritetään


			(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			Tytäryritysten osakkeet ja osuudet


			(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä arvottomina.


			Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet


			(28) 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


			(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvo...


			Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset


			(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttä...


			Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit


			(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäkö...


			Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet


			(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtoj...


			(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapitäviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, mik...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			11 Tuloslaskelma


			11.1 Tuloslaskelman kaava


			(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen.


			(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV.


			(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) harjoittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään.


			(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa....


			(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoiminnan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutustek...


			(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV.


			(10) 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 s...


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


			I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus0F1


			Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo       _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta1F2         _____ Muut vaku...


			Liikekulut3F4             _____ Muut vakuutustekniset kulut3          _____ Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta4F5     _____ Tasoitusmäärän muutos           _____ Vakuutustekninen kate/tulos5          _____


			II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1


			Vakuutusmaksutulo  Vakuutusmaksutulo         _____  Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta5F6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut6F7,7F8        ...


			III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1


			Vakuutusmaksutulo3 Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ Korvauskulut  Maksetut korvaukset3...


			IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1


			Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,9F10       _____ Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,10F11       ...





			11.2 Tuloslaskelman täyttäminen


			11.2.1 Vakuutusmaksutuotot


			Vakuutusmaksutulo


			(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia mak...


			(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu,...


			(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, ett...


			(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensivakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta.


			(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa:


			(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa:


			(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksusuoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luott...


			(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksettavat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuutussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vä...


			Vakuutusmaksuvastuun muutos


			(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.





			11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos


			Maksetut korvaukset


			(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumisajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luovutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut.


			(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskukselle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista.


			(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällytetään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutuslajien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(26) 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 korva...


			(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään muihin saamisiin.


			(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merkitään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti...


			(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmäkorvauksia.


			(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.20...


			(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetä...


			(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukse...


			(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokorvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1....


			(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voima...


			(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suoritukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merk...


			Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos


			(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien korvausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 11.10...


			(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvausvastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana eränään.





			11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit


			(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksena...


			(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutuslu...


			(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaavasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.


			(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkaisvakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuutuksena pooliosuuksien suhteessa.





			11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot


			(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopapereiden indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentumisten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot.


			(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona voitonjaosta on päätetty.


			(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarausprovisiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutu...


			(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).


			(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitoutunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestel...


			(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omi...


			(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa.





			11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut


			(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 ...


			(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Sijoitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arv...





			11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut


			(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot.


			(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitus...


			(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitustoiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut.


			(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ...


			(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa.





			11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot


			(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot.


			(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin.





			11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut


			(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka syntyvät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoituneiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.


			(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätöksessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden palautuksiin.


			(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopimus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimukse...


			(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syntyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna.


			(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukainen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuksiin.


			(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulo...


			(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopimusten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oikaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja.





			11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset


			(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti merkitä muiden sijoitusten kuluihin.


			(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoiminnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuottoihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata t...





			11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut


			(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luovutuksessa syntynyt voitto/tappio.





			11.2.11 Liikemenot ja poistot


			(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin.


			(75) Toimintokohtaisiin kuluihin sisällytetään olennaisuuden periaatetta noudattaen toimintojen välittömät ja välilliset kulut:


			(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin.


			(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esitetyllä tavalla.


			Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin


			(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti:


			(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 1...


			(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunna...


			(82) Liikekuluihin - vakuutusten hankintamenoihin - vakuutusten hankinnasta aiheutuvat kulut


			(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet.


			(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut


			(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään:


			(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Kyseisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.


			(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut


			(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vähennyseränä.


			(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueorganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien kehittäminen.


			(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaavasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat...


			Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero


			(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2.


			(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon.


			(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi verotus.


			(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. ...





			11.2.12 Muut tuotot ja kulut


			(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hallinto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat...


			(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut.





			11.2.13 Tilinpäätössiirrot


			(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella katetaan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslask...





			11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot


			(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.


			Tilikauden verot


			(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot.


			(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimerkiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien verot) tai liitetiedoissa.


			(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.


			Laskennalliset verot


			(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tilikaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään tas...


			(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista joh...


			(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			12 Tase


			12.1 Taseen kaava


			(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen.


			(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen 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,...


			VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet  Kehittämismenot         _____  Aineettomat oikeudet15F1        _____  Liikearvo          _____  Konserniliikearvo16F2,17F3         _____  Muut pitkävaikutteiset menot       _____  Ennakkomaksut1         _____   _____...


			VASTATTAVAA Oma pääoma/Peruspääoma20F9  Vakuus9          _____  Muu peruspääoma9         _____  Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____  Takuupääoma         _____  Ylikurssirahasto         _____  Arvonkorotusrahasto         _____  Vararahasto21F6       ...


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2 Taseen täyttäminen


			12.2.1 Aineettomat hyödykkeet


			(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot.


			(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet.


			(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syntynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin.


			(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjelmien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli...





			12.2.2 Sijoitukset


			Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat


			(11) 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, ova...


			(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konser...


			(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltu...


			Kiinteistösijoitukset


			Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiinteistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oik...


			(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liittymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet,...


			(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhteisöissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoitukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään ...


			Lainasaamiset


			(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.


			(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään kiinteistösijoituksina.


			Muut sijoitukset


			Osakkeet ja osuudet


			(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa...


			Rahoitusmarkkinavälineet


			(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kuntien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee ...


			(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (indeksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpo...


			Osuudet yhteissijoituksista


			(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä.


			Lainasaamiset


			(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelainat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma...


			Kiinnelainasaamiset


			(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelainasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden v...


			Talletukset


			(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoitus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikk...


			Muut sijoitukset


			(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitusten kohtiin.


			Jälleenvakuutustalletesaamiset


			(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä j...


			(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenottajalle.


			(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään a...





			12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhtiöissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mahdolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoi...


			(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.


			(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kesken.


			(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.





			12.2.4 Saamiset


			Saamiset ensivakuutustoiminnasta


			(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä ...


			(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa.


			(36) 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 ensivakuutu...


			(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittäjiltä ja vakuutusasiamiehiltä.


			Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta


			(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenvakuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.


			(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut saamiset


			(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja velallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).


			(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteistoimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.


			(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotukseen perustuvat saamiset.


			(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmästä.


			Maksamattomat osakkeet ja osuudet


			(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merkitystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta.


			Laskennalliset verosaamiset


			(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli nämä ovat olennaisia.





			12.2.5 Muu omaisuus


			Aineelliset hyödykkeet


			(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Tavaravarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut oma...


			Rahat ja pankkisaamiset


			(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nostoa ei koske aikarajoitus.


			Muu omaisuus


			(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus.





			12.2.6 Siirtosaamiset


			Korot ja vuokrat


			(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei vielä ole maksettu.


			(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankkisaamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset.


			Vakuutusten aktivoidut hankintamenot


			(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muutos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.


			(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuolettamaan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettävissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi...


			Muut siirtosaamiset


			(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset erät (tulojäämät ja menoennakot).


			(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaaliturvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan ol...


			(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta.


			(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvä...


			(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan.





			12.2.7 Oma pääoma


			Käyvän arvon rahasto


			(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta ky...





			12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Poistoeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.9 Pääomalainat


			(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka


			Vakuutusmaksuvastuu


			(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta (zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata k...


			Korvausvastuu


			(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai vakuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jälleenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuv...





			12.2.11 Pakolliset varaukset


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





			12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat


			(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisi...


			(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omistukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenvakuutustalletevelkoihin.





			12.2.13 Velat


			Velat ensivakuutustoiminnasta


			(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen maksettuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille ta...


			(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutusmaksusaamisista.


			Velat jälleenvakuutustoiminnasta


			(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuutuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat.


			(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut velat


			(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.


			(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoimintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkiva...


			(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palosuojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydess...


			(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmälle.


			Laskennallinen verovelka


			(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ...





			12.2.14 Siirtovelat


			(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan laskennalliset erät (menojäämät ja tuloennakot).


			(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liittyvine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuut...


			(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka sisällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.


			(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Anne...


			(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. ...


			(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laatimisesta (30.1.2007).


			Rahoituslaskelmamallit:


			Suora rahoituslaskelma


			Liiketoiminnan rahavirta  Saadut vakuutusmaksut        _____  - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____  Maksetut korvaukset         _____  - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____  Saadut korot          _____  Saadut osingot         ____...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)       _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)       _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä       muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)     ___...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti        _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut         _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(Epäsuora rahoituslaskelma)


			Liiketoiminnan rahavirta  Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____  Oikaisut                              Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos24F1                _____   Sijoitusten arvonalentumiset ja         arvonkorotukset tai realisoitu...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)      _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)      _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä     _____  Muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)    ...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti         _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut        _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot se...


			(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta.


			Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot








			13 Rahoituslaskelma


			14 Liitetiedot


			14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo


			(6) 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


			(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä vakuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuole...


			(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen.


			(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen v...


			(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).





			14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot


			(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta vuodelta seuraavan 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. Jälleenvakuuttaj...


			Rivit:     1 2 3 4 5 6 Ensivakuutus  Vakuutusluokkaryhmä (n)   200x   200x-1   200x-2  Vakuutusluokkaryhmä (m)   200x   200x-1   200x-2 Ensivakuutus yhteensä   200x   200x-1   200x-2 Jälleenvakuutus   200x   200x-1   200x-2 Yhteensä   200x   200x-1   ...


			(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksutuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla ja voitto-osuuksilla.


			(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksutulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuit...


			(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):


			Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat:


			Lakisääteinen tapaturma       (20 §)27F1 Urheilijoiden tapaturma       (2 §)28F2 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...





			14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään seuraavasti:


			Henkivakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus  Muu yksilöllinen henkivakuutus  Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus  Muu kapitalisaatiosopimus  Työntekijäin ryhmähenkivakuutus  Muu ryhmähenkivakuutus


			Eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus  Muu yksilöllinen eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus  Muu ryhmäeläkevakuutus


			Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut


			Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta


			(16) 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 vuositta...


			(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut maksetaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset.


			(18) 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


			(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muus...





			14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2   Työnantajan osuus   Työntekijän osuus  YEL:n mukainen vakuutus


			Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu (-) Vakuutusmaksutulo29F1


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-)  TyEL  YEL


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)


			(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  Maksettu eläkkeensaajille   TyEL:n mukainen vakuutus   TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 30F    YEL:n mukainen vakuutus               YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus  Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia31F1   TyEL-eläkkeet   YEL-e...


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)





			14.5 Henkivakuutuksen lisäedut


			(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisäeduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen.


			(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten.


			(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos.


			(25) Liitetiedoissa tulee kertoa:





			14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät


			(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähennetyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmämaksut eritellään seuraavasti:


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista32F1 Jakojärjestelmämaksut Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu Liikenneturvallisuusmaksu Työsuojelumaksu Muut julkiset maksut Yhteensä





			14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely


			(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa:


			Sijoitustoiminnan tuotot  Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin33F2   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuotot  Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2   Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)34F3   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuot...


			Arvonalentumisten palautukset  Myyntivoitot  Yhteensä  Sijoitustoiminnan kulut              Kulut kiinteistösijoituksista             Kulut muista sijoituksista             Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4  Yhteensä  Arvonalentumiset ja poist...


			Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua  Sijoitusten arvonkorotus  Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia arvon muutoksia5              Sijoitusten realisoitumattomat a...


			(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot seuraavasti:


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





			14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot


			(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten realisoitumattomia arvon muutoksia Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut Sijoitustoiminnan nettotuotto t...





			14.9 Liikekulut


			14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut


			(30) 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 jälleenvakuut...


			(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti:


			Vakuutusten hankintamenot:  Ensivakuutuksen palkkiot  Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut:  Lakisääteiset maksut    ETK:n kustannusosuus   Oikeushallintomaksu   Finanssivalvonnan valvontamaksu   Muut erät  Muut hallinto...


			(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uudistus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle...





			14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain


			(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti:


			Vahinko- ja henkivakuutus:


			Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan hoitokulut36F1 Muut kulut Yhteensä


			Eläkevakuutus:


			Maksetut korvaukset  Korvaustoiminnon hoitokulut  Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut Liikekulut


			Sijoitustoiminnan hoitokulut1   Kulut kiinteistösijoituksista   Kulut muista sijoituksista Muut kulut Kokonaisliikekulut yhteensä


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeukselliset menonsiirrot on eriteltävä.


			(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikearvon poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimint...








			14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset


			14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma ...





			14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, la...


			Tasetta koskevat liitetiedot








			14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset


			(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutoksista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Hankintameno 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut37F1  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon


			14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero


			(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:


			Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä         hankintameno38F1    arvo Kiinteistösijoitukset  Kiinteistöt  Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä  Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä  Muut kiinteistöosakkeet  Kii...


			Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:  korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua  nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää  Tuloutettuja arvonkorotuksia  Muita arvonkorotuksia Arvostu...





			14.12.2 Kiinteistösijoitukset


			(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta.


			Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset       kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys       osakkeet41F1  yrityksiltä   yrityksiltä Hankintameno 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Vähennysten ja siirtojen kertyneet  poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Vähennysten ja siirtojen  arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Arvonkorotukset 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Arvonkorotukset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot:


			Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo


			(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katsotaan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan vapaa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpää...





			14.12.4 Osakkeet ja osuudet


			(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti.








			14.13 Lainasaamiset


			(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan.


			Jäljellä oleva hankintameno: Muut lainasaamiset: Pankkitakaus Takausvakuutus Vakuutuskirja Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen)


			Jäljellä oleva hankintameno Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä


			(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällytetään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin.


			(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlainauksen) yhteismäärän seuraavasti:


			Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) Muut kiinnelainasaamiset Muut lainasa...





			14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti:


			Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo)


			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


			(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien maksettujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on suuruudeltaan olennainen.





			14.15 Oma pääoma


			14.15.1 Oman pääoman erittely


			(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.





			14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen


			(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti:


			Osakepääoma/takuupääoma  Muu oma pääoma  Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille  Vakuutuksenottajien osuus  Yhteensä





			14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma


			(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määritellään UVYL 28 §:ssä.


			(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää vakuuden määrän.





			14.15.4 Arvonkorotusrahasto


			(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:


			Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset  Käyttöomaisuuden arvonkorotukset  Yhteensä


			(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.


			(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudel...








			14.16 Voitonjakokelpoiset varat


			(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 §:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voito...


			(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:


			Tilikauden voitto + Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin - Taseen osoittama tappio - Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä42F1 - Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 - Yhtiö-/yhdistysjärjestyksen mukaan vararahastoon siirrettävä ta...





			14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka


			14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu


			(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yhteenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun laskennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä.





			14.17.2 Korvausvastuu


			(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä.





			14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka


			(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Vakuutustekninen vastuuvelka  Vakuutusmaksuvastuu  Korvausvastuu  Jälleenvakuuttajien osuus  Yhteensä





			14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö


			(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan seuraavasti:


			Vakuutusmaksuvastuu  Vastaiset eläkkeet  Osittamaton lisävakuutusvastuu   Ositettu lisävakuutusvastuu  Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu Vakuutusmaksuvastuu yhteensä


			Korvausvastuu  Alkaneet eläkkeet  Tasoitusmäärä  3 Korvausvastuu yhteensä


			Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä





			14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa)


			(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti:


			Alkaneiden eläkkeiden vastuu  Varsinainen vastuu  Tasausvastuu Yhteensä Vastaisten eläkkeiden vastuu Vakuutustekninen vastuuvelka Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta Vastuuvelka taseessa


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)








			14.18 Velat


			14.18.1 Pitkäaikaiset velat


			(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista veloista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Muut liitetiedot








			14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot


			(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta vaikutuksesta tuloverotukseen.


			(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).





			14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot


			Vakuudet


			(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu esimerkiksi seuraavasti:


			(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain.


			(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti:


			(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain.


			Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut


			(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu:


			(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seuraavasti:


			(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot.


			(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oikean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituk...


			(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi:


			(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/sitoumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vastuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden per...


			(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kuitenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonaismäärä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vast...


			(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yhteisvastuu.





			14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot


			(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laadusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestoajasta.


			(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.


			(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvopaperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti.





			14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot


			(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttämisessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi selvittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpi...


			(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti:


			Korkojohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset  Term...


			Muut


			(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta.


			(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdannaisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalt...


			(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määritysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin ala...


			(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaatiosta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä.


			(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskentaperiaatteet.


			Vastuuvelan suojaaminen


			(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tietojen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sov...


			(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan välittymiseksi.


			(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämisessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat ris...





			14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot


			(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään seuraavasti:


			Henkilöstökulut:  Palkat ja palkkiot  Eläkekulut  Muut henkilösivukulut  Yhteensä


			(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkio...


			(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat ti...


			(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimieli...


			(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin kohtiin.


			(98) 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 henkilöit...


			(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa o...





			14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot


			(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot saman konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten kat...


			(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yh...





			14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet


			(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista.


			(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihtoehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhteisön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9...





			14.26 Pääomalainat


			(105) 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. Mikä...





			14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot


			(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske konsernia):


			Vakavaraisuuspääoma46F1


			Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen47F2  Tilinpäätössiirtojen kertymä  Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero  Osittamaton lisävakuutusvastuu         Tasoitusmäärä 48F   Pääomalainat  Aineettomat h...


			TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			14.28 Riskit ja riskienhallinta


			(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaatteet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja valvonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luok...


			(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita riskejä.


			(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:





			14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot


			(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös konsernin liitetietoihin.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän määräyksen säännöksiä.





			15 Tunnusluvut


			15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			15.1.1 Yleistä


			(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä.


			(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnuslukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellises...


			(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitetta...


			(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaavan raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.





			15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset


			(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2015)


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(15) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(16) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt...


			(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalk...


			(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.


			(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutuneeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistö...


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


			(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


			(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod).


			(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti).


			Liikevaihto


			(32) Liikevaihto =


			+vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita  ja jälleenvakuuttajien osuutta  +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja  +muut tuotot


			(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela lisäksi kansaneläkelaitoksen osuuden.


			Kokonaisliikekulut


			(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti.


			Kokonaistulos


			(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)=  +Vakuutusliikkeen tulos50F3  +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin  +Hoitokustannustulos         +Muu tulos


			Tulosanalyysi (ei koske Melaa)


			(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkist...


			(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä oleva maksuosa.


			(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen erotuksesta johtuva korjaus.


			(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan.


			(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuvelan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r.


			,,𝑉.-𝑣−1. on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  ,𝑉-𝑣-𝑇𝑃. ja tilinpäätöksen mukainen vastuuvelka.


			(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siirtohetkeen asti.


			(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristusten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti.


			(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuoden tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoi...


			(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasausvastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 §:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellise...


			(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustan...


			(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan lukien suunnitelman mukaiset poistot.


			(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettuihin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksui...


			(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kannanluovutuksen vaikutusta.


			Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa)


			(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläke...


			Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa)


			(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa viideltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osavuosiraporttia.


			(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan esittää yhdessä tai erikseen.


			Eläkevarat


			(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti


			TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma


			(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työtulosumma- arvio koko vuodelta.


			Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä


			(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen.


			(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, lasketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin siten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran.


			(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien lukumäärästä.








			15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut


			15.2.1 Yleistä


			(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin sivuliikkeisiin.


			(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyhtiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään.


			(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytettyjen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytä...


			(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osavuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.


			(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslukuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminna...


			(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yhtiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja ...


			(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä määräyksessä esitetyllä tavalla.


			(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuosiraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.


			Pääomalaina


			(69) 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 taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuis...


			Verot


			(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tuloveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai ai...


			Laskennalliset verovelat ja –saamiset


			(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisohjeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroj...


			Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen...


			Pakolliset varaukset


			(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden taloudellisen luonteen mukaisesti.





			15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Liikevaihto


			(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos


			(76) Liikevoitto tai -tappio= ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkovakuutus) ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiirtoja ja veroja (henkivakuutus)


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Tulosanalyysit


			(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset niiden oikaisut ja arvon muutokset Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista52F1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja


			Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet1 Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, niiden oikaisut ja arvon muutokset Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja ku...


			Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Lisäedut (asiakasedut)53F2


			Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 1) Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Kokonaistulos


			(79) Kokonaistulos= Liikevoitto/-tappio +/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolaskennassa.


			(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(82) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt...


			(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vaku...


			(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.


			(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutuneessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa.


			(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöi...


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


			(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


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


			(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti).


			Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin)


			(100) Kokonaispääoman tuotto= ±liikevoitto tai tappio +korkokulut ja muut rahoituskulut  +perustekorkokulu ±arvonkorotusrahastoon/ käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus ±sijoitusten arvostuserojen muutos ((((((((((((((((((((((x 100 +ta...


			(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.


			(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitettyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muutoksilla.


			(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksutuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut va...


			(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutuneet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman kurssivoitot ja -tappiot.


			Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana


			(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus.


			(106) Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyritykseen. Laskelmaa on oikaistava yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos vakuutusyrityksen palveluksessa on suhteellise...





			15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Vahinkosuhde


			(108) Vahinkosuhde – prosentteina = korvauskulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = korvauskulut (ilman perustekorkokulua) ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua)


			(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.


			Liikekulusuhde


			(111) Liikekulusuhde prosentteina = liikekulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutusaste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta.


			Bruttoliikekulusuhde


			(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita ((((((((((((((((((((((((x 100 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Yhdistetty kulusuhde


			(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = vahinkosuhde + liikekulusuhde


			(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde


			(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä bruttoliikekulusuhdetta).


			(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa





			15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(118) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Liikekustannussuhde


			(119) Liikekustannussuhde prosentteina = +liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta +korvausten selvittelykulut (((((((((((((((((( x 100 kuormitustulo (ja taseen loppusumma)


			(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liikekulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita.


			(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käytetään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan.








			15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut


			(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuutusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekohtaisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osake...


			Osakekohtainen oma pääoma


			(123) Oma pääoma (((((((((((((((((( Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin)


			(124) +oma pääoma ±sijoitusten arvostuserot54F2 ±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista (((((((((((((((((( osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslukujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkivakuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa.


			Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut


			(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen konsernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus


			16.1 Toimintakertomus


			(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta koskevia säännöksiä.


			(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakertomuksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.


			(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta.


			(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintakertomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerki...


			(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tuloslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin pääsarakkeittain.


			(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonaiskatsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteist...





			16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei koske työeläkevakuutusyhtiötä)


			(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvol...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			17 Konsernitilinpäätös


			17.1 Konsernitilinpäätös


			(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.


			(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen STMtpA:n säännöksiä noudattaen.


			(6) 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 säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävä...


			17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus


			(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä.


			(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet.


			(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomistuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär...


			(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt


			(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdistellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 luvun 3 §:n perusteella.


			(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konsernitilinpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan...


			(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa.





			17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdisteleminen


			(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset


			(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.


			(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 ...


			(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää konsernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkorotusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi.


			(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja osuudet


			(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana eränä.





			17.1.6 Osakkuusyritykset


			(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn.





			17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset


			Vakuutusliike


			(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoitusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava.


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut


			(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmas...


			Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys


			(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa.


			Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot


			(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus.








			17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot


			17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 §


			(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pienentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön ...


			(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuutos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja v...


			(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovutusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kann...


			(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan osakeantipäätöksen mukaisesti.





			17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset


			(30) Finanssivalvonnan 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 nojall...


			(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toiminnasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoiminnan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden v...





			17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot)


			(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopimuksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksui...





			17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot


			(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien lisävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaamaan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuv...


			(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet:








			18 Kumotut määräykset ja ohjeet


			19 Muutoshistoria


			20 Liitteet


			20.1 Työeläkelaitokset


			(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi





			20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi
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COMPARISON BETWEEN ILMARINEN’S AND 
MARKETS’ INVESTMENT RETURNS
Long-term average returns

17

%

Ilmarinen
Finnish equities 

and shares 1
European equities 

and shares 2
Euro government 

bonds 3
Euro corporate 

bonds 4
Q2 1.6 6.7 0.8 0.5 0.3
2017 3.8 11.4 7.0 -1.1 0.6
2016 4.8 13.3 1.7 3.3 4.7
Average return over 5 years 7.1 19.7 11.7 5.1 4.5
Average return over 10 years 4.0 5.3 2.6 5.1 4.6
Average return since 1997 5.9 10.4 6.7 5.1 4.9
Real average return over 5 years 6.4 18.9 10.9 4.4 3.8
Real average return over 10 years 2.5 3.7 1.1 3.6 3.1
Real average return since 1997 4.2 8.6 5.0 3.4 3.2

1 Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close
2 Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close
3 IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index
4 IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)



RETURN ON INVESTMENTS IN JAN–JUN  3.8%
Asset allocation and return
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Basic breakdown
eur mill.  %

Risk breakdown
eur mill.  %

Return
 % Volatility

Fixed-income investments 15,606.9 40.5 10,200.1 26.5 1.0
Loan receivables                                                                                                                   898.7 2.3 898.7 2.3 1.7

Bonds 13,407.1 34.8 6,069.0 15.8 1.0 1.6
Public corporation bonds 4,094.3 10.6 3,477.4 9.0 0.2
Other bonds 9,312.8 24.2 2,591.6 6.7 1.4

Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)

1,301.1 3.4 3,232.3 8.4 0.4

Equities and shares 16,696.7 43.4 16,587.0 43.1 8.0
Listed equities and shares 13,336.8 34.6 13,227.1 34.3 8.3 13.0
Private equity investments 2,392.9 6.2 2,392.9 6.2 6.9
Non-listed equities and shares 967.0 2.5 967.0 2.5 5.7

Real estate investments 4,384.7 11.4 4,384.7 11.4 1.6
Real estate investments 3,954.3 10.3 3,954.3 10.3 1.3
Real estate funds and joint investments 430.4 1.1 430.4 1.1 4.5

Other 1,818.9 4.7 6,661.6 17.3 -2.9
Hedge fund investments 774.7 2.0 774.7 2.0 -1.8 5.6
Commodity investments 7.2 0.0 93.6 0.2 -
Other investments 1,037.0 2.7 5,793.4 15.0 -2.3

Investments total 38,507.2 100.0 37,833.4 98.3
Effect of derivatives 673.8 1.7
Investments at current value 38,507.2 38,507.2 100.0

The open currency position is 22.7% of the market value of the investments.
The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types

The modified duration of bond investments is 0.3 years

3.8 4.5



FIXED INCOME INVESTMENTS DECREASING IN 
VOLUME
Asset allocation development
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Kaavio1

		Q2		Q2		Q2		Q2

		Q1
2017		Q1
2017		Q1
2017		Q1
2017

		Q4		Q4		Q4		Q4

		Q3		Q3		Q3		Q3

		Q2		Q2		Q2		Q2

		Q1
2016		Q1
2016		Q1
2016		Q1
2016

		Q4		Q4		Q4		Q4

		Q3		Q3		Q3		Q3

		Q2		Q2		Q2		Q2

		Q1
2015		Q1
2015		Q1
2015		Q1
2015

		Q4		Q4		Q4		Q4

		Q3		Q3		Q3		Q3

		Q2		Q2		Q2		Q2

		Q1
2014		Q1
2014		Q1
2014		Q1
2014

		Q4		Q4		Q4		Q4

		Q3		Q3		Q3		Q3

		Q2		Q2		Q2		Q2



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives

43.0749466442

11.3866198051

17.2997329353

28.2387006153

43.6700768167

11.1747095419

14.907628692

30.2475849494

41.1849954579

11.2848901973

14.4901968946

33.0399174502

37.8031272903

11.2277507852

12.7626394201

38.2064825044

34.1919164977

11.3103938986

9.7444342437

44.7532553601

37.1262860291

11.3355127198

8.376002886

43.1621983652

41.1009737452

10.9804413939

9.1758042465

38.7425016043

34.4329955515

8.8210798596

8.9759952246

47.7699293643

38.3095822016

9.6132350881

7.3414752707

44.7357074395

39.0897492729

9.8377139397

7.3650409229

43.707766161

41.8762702695

10.7654515945

6.2291822023

41.1290959337

44.3100388649

10.8064823642

5.5111828115

39.3722959595

44.281519671

10.916324903

5.8596165277

38.9422401974

43.7496793408

11.0904017605

5.6135063448

39.5464125539

42.6044204878

11.2115114819

4.961665313

41.2224027173

40.754568428

11.4261495676

5.4776689906

42.3416130138

38.9940229284

11.6435313715

45.1644511219



Luettelo

		KUVAN NIMI		JULKISTUS-
MATERIAALI		RU		EN		TIEDONKERUU-
TAPA		LIIKETOIMINNAN VASTUUHENKILÖ		CONTROLLER		Kuvan/datan laatija		Ed. varahenkilö		AIKATAULU		PÄIVITETTY		STATUS		HUOMIOITAVAA		EHDOTUS VIESTINNÄLLISEKSI OTSIKOKSI

		FIVAN EDELLYTTÄMÄT TUNNUSLUVUT JA TAULUKOT

		Tiivistelmä tunnusluvuista		x		Sammandrag av nyckeltalen		Key figures		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		x		Solvenskapital		Solvency capital		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijitusjakauma käyvin arvoin		x		Placeringsfördelning till verkligt värde		Breakdown of investments at current value		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:06		100%

		Sijoitustoiminan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle		x		Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		Net return on capital employed		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 16:56		100%

		TULOS

		Tuloslaskelma käyvin arvoin		(x)		Resultaträkning till verkligt värde		Profit at current value		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tase käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tulosanalyysi								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Tuloslaskelmaennuste käyvin arvoin								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/18/17 10:44		100%

		Vakuutusliikkeen tulos								Excel		Hillevi Mannonen		Simo Kilponen						7/13/17				100%		Poistettu aineistosta 13.7.

		VAKAVARAISUUS

		Vakavaraisuuden kehitys 1997-		x		Utvecling av solvensen		Solvency development		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaraisuuspääoma								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Vakavaisuuden tunnusluvut		x						Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		VAKUUTUSTOIMINTA

		Nettoasiakashankinta, kpl								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Nettoasiakashankinta, milj. euroa								FPM		Pekka Puustinen		Stefan Söderlund		Tuija Virtanen		Ulla Peura		7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Vakuutusmaksutuloennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/11/17 12:28		100%

		Vakuutusten lukumäärä		x		Antal försäkringar		Number of policies		FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17		7/13/17 12:39		100%		TyEL-vakuutusten lukumäärää korjattu 13.7.klo 12

		Vakuutettujen lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Lars-Eric Hulden		Siina Haapanen / Mirkka Piirainen		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: 30.6. luvut muista paitsi TyEL-vakuutettujen lukumäärästä ennuste 31.12.

		Maksetut eläkkeet, ennuste								Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Maksussa olevat eläkkeet								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Heli Lukin		Eläkkeiden maksuosasto		7/13/17				100%		Vuodesta 2017 alkaen vanhuuseläkkeisiin sisältyy osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrät

		Eläkepäätösten lukumäärä								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%

		SIJOITUSTOIMINTA

		Sijoitusjakauma riskin mukaan ja sijoitusjakauman kehitys		x		Placeringsallokering enligt riski		Asset allocation according to risk		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 16:09		100%

		Sijoitustuotot neljännesvuosittain		x		Placeringsintäkter per kvartal		Quarterly investment returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitustoiminnan nettotuotto, pitkä aikaväli		x		Nettointäkter av placringsverksamheten till verkligt värde		Net investment return at current value		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten kumulatiiivinen nettotuotto 1997-		x		Den kumulativa nettoavkastningen på placeringarna 1997-		Cumulative return on investments 1997−		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten tuotto eri ajanjaksoina		x		Placeringsavkastning under olika tidsperioder		Return on investments in different periods		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Pitkän aikavälin keskituottoja		x		Medelavkastning pä lång sikt		Long-term average returns		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		Sijoitusten jakauma ja tuotto		x		Placeringsallokering och avkastning		Asset allocation and return		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 15:38		100%		Puuttuu tieto avoimesta valuuttapositiosta suhteessa sijoitusomaisuuden markkina-arvoon (validi luku on 22,7 %)

		Noteerattujen osakkeiden maantieteellinen jakauma		x		De noterade aktiernas geografiska fördelning		Geographical breakdown of equity investments		FPM		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/12/17 17:15		100%		Kuvassa ainakin 2016 luvut vaikuttaisi olevan H1/2016 -lukuja, ehkäpä legendiä olisi syytä selventää?

		Suurimmat kotimaiset noteeratut osakeomistukset		x		De största innehaven i noterade inhemska aktier		Most significant Finnish equity holdings		Excel		Kai Sotamaa		Janne Ryhänen						7/13/17		7/11/17 17:04		100%

		Lainakannan jakauma ja lainojen nostot lajeittain								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%

		Järjestämättömät luotot								Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17		7/13/17 18:08		100%		Muutettu Excel-keräilyksi 17.7.

		Kiinteistösijoitukset								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoituten rakenne								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Kiinteistösijoitusten jakauma								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		Vuokraamattomat tilat ja vajaakäyttöaste								FPM		Anne Lehtola		Aleksi Hiltunen		Aleksi Hiltunen		Martti Rouvala		7/13/17		7/10/17 13:56		100%		Kuvat excelissä

		LIIKEKULUT JA HENKILÖSTÖ

		Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Kokonaisliikekulut rahoituslähteittäin								Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Hoitokusrtannustulos ja hoitokulusuhde (graafi)		x		Omkostnadsresultat och omkotsnadsprocent		Operating expenses and loading profit		Excel		Outi Lönnroth		Seija Rönnholm						7/13/17		7/10/17 0:00		100%

		Palkalliset henkilötyövuodet								Excel		Outi Lönnroth		Kirsi Haapa						7/13/17		7/12/17 0:00		100%

		VARAKUVAT

		Eri aikavälien tuotot				x		x		Excel		Kai Sotamaa		Mika Tapanainen						7/13/17				100%

		TyEL-vakuutettujen lukumäärä ja maksutulo				Antal ArPL -försäkrade och -premieinkomst		Number of TyEL insured and payroll		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkkeen saajat ja maksetut eläkkeet				Antal pensionstagare och utbetalda pensioner		Pension recipients and pensions paid		Excel		Anne Lehtola		Martti Rouvala						7/13/17		7/13/17 7:37		100%

		Eläkehakemusten käsittelyajat asiakkaan näkökulmasta								FPM		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Sanna Piittisjärvi		Eläkeosasto		7/13/17				100%		Eläkehakemusten käsittelyajat, Ilmarinen, osa-aikaeläkkeet, (pv) ei enää olla raportoitu 2017 vuonna Ilmarisen sisäisessä raportoinnissa.

		Vakuutettujen lukumäärä, ennuste								Excel		Sini Kivihuhta		Antti Lehonmaa		Anna Varjoranta		Timo Nokso-Koivisto		7/13/17				100%		Tiina Nurmi: Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.
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Avainluvut

		AVAINLUKUJA		Q1/2016								OTH_Q_AV1

		Sijoitustuotto		-1.4		-1.4						• Sijoitustuotto -1,4 %

		Osakesijoitusten tuotto		-3.7		-3.7						– Osakesijoitusten tuotto  -3,7 %

		Korkosijoitusten tuotto		-0.5		-0.5						– Korkosijoitusten tuotto  -0,5 %

		Kiinteistösijoitusten tuotto		0.7		0.7						– Kiinteistösijoitusten tuotto 0,7 %

		Pitkän aikavälin tuotto										• Pitkän aikavälin tuotto

		Nimellistuotto		5.7		5.7						– Nimellistuotto  5,7 %

		Reaalituotto		4.1		4.1						– Reaalituotto  4,1 %

		Vakavaraisuusaste, %		26.6		26.6						• Vakavaraisuus  26,6 %

												OTH_Q_AV1, EN

												• Investment return -1,4 %

												– Return on equity investments  -3.7 %

												–Return on fixed income investments  -0.5 %

												– Return on real estate investments 0.7 %

												– Nominal return  5.7 %

												– Real return  4.1 %

												• Solvency  26.6 %

												OTH_Q_AV1, RU

												• Placeringsintäkter-1,4 %

												– Avkastning på aktieplaceringar  -3,7 %

												– Avkastning pä ränteplaceringar  -0,5 %

												– Avkastning på fastighetsplaceringar 0,7 %

												– Nominell avkastning  5,7 %

												– Realavkastning  4,1 %

												• Solvens  26,6 %
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Liite 1.10

		Liite 1.10

		Tunnuslukujen esittäminen tilinpäätöksen liitetiedoissa

		Vakuutusliikkeen tulos

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				201X		201X-1		201X-2		201X-3		201X-4

				€		€		€		€		€

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko

		Vakuutusliikeen tulo

		Maksetut rahastoidut eläkkeet

		Maksutappiot

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos

		Korvausmeno yhteensä

		Vakuutusliikkeen tulos





Liite 2.1

		Liite 2.1

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Tiivistelmä tunnusluvuista

		Työeläkevakuutusyhtiöt

				1.1.- 30.6.201X		1.1.- 30.6.201X-1		1.1.- 31.12.201X-1

		Vakuutusmaksutulo, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, €

		Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %

				30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vastuuvelka, €

		Vakavaraisuuspääoma, €  ¹⁾

		suhteessa vakavaraisuusrajaan

		Eläkevarat , €   3)

		% vastuuvelasta  2)

		TYEL-palkkasumma, € 3)

		YEL-työtulosumma, € 3)

		1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)

		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.

		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta





Liite 2.4

		Liite 2.4

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Vakavaraisuus

		Työeläkevakuutusyhtiöt ja Merimieseläkekassa

										30.6.201X		30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Vakavaraisuusraja €

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä €

		Vakavaraisuuspääoma

		Vakavaraisuusaste % 1)

		Vakavaraisuusasema 2)

		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.

		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan





Liite 2.5

		Liite 2.5

		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Sijoitusjakauma käyvin arvoin

		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Perusjakauma																				Riskijaukauma ⁸⁾

				30.6.201X				30.6.201X-1				31.12.201X				30.6.201X-1				31.12.201X-1				30.6.201X				30.6.201X-1		31.12.201X-1

				milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾		% ¹⁰⁾

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Johdannaisten vaikutus ⁹⁾

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä

		Jvk-salkun modifioitu duraatio

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti).

		Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.

		9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.

		10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.
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		Tunnuslukujen esittäminen osavuosiraportoinnissa

		Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle

		Työeläkeyhtiöt, Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos

				Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %

				nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle

				markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle		pääomalle

				30.6.201X						30.6.201X-1		31.12.201X-1

		Tuotto €/ / %  sit. pääomalle		milj. euroa		milj. euroa		%		%		%

		Korkosijoitukset yhteensä

		Lainasaamiset ¹⁾

		Joukkovelkakirjalainat

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾

		Osakesijoitukset yhteensä

		Noteeratut osakkeet ³⁾

		Pääomasijoitukset ⁴⁾

		Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾

		Kiinteistösijoitukset yhteensä

		Suorat kiinteistösijoitukset

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

		Muut sijoitukset

		Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾

		Hyödykesijoitukset

		Muut sijoitukset ⁷⁾

		Sijoitukset yhteensä

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin

		1) Sisältää kertyneet korot

		2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

		Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

		9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat
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		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																										ACCCODE4

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, SE																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, EN

						Tiivistelmä tunnusluvuista		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																KEY FIGURES IN BRIEF		1 Jan-
30 June 2017		1 Jan-
30 June 2016		1 Jan-
31 Dec 2016

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		2,123.6				4,301.8		2,131.0		4,019.3		3,725.5		3,383.2						Vakuutusmaksutulo, milj.e		2,124		2,131		4,302																Premieinkomst, mn euro		2,124		2,131		4,302																Premiums written, EUR mill.		2,123.6		2,131.0		4,301.8																				416

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e								2,198.0												Maksetut eläkkeet, milj. euroa		0		2,198		0																Betalda pensioner, mn euro		0		2,198		0																Pensions and other payments made, EUR mill.		0.0		2,198.0		0																				243

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405.3				1,743.3		-213.0		2,048.4		-1,153.0		2,738.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405		-213		1,743																Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro		1,405		-213		1,743																Net return on investments at fair value, EUR mill.		1,405.3		-213.0		1,743.3																				283

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8				4.8		-0.6		7.5		-4.0		10.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8		-0.6		4.8																Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %		3.8		-0.6		4.8																ROCE, %		3.8		-0.6		4.8

																												30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				327

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,555.1				31,458.7		30,204.0		25,585.9		24,205.5		24,657.4						Vastuuvelka, milj.e		32,555		30,204		31,459																Ansvarsskuld, mn euro		32,555		30,204		31,459																Technical provisions, EUR mill.		32,555.1		30,204.0		31,458.7																				326

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		8,948.6				8,460.0		7,386.0		5,752.4		4,808.7		6,578.2						Vakavaraisuuspääoma, milj.e 1)		8,949		7,386		8,460																Solvenskapital, mn euro 1)		8,949		7,386		8,460																Solvency capital, EUR mill. 1)		8,948.6		7,386.0		8,460.0

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		1.87				2.00		2.20		2.16		2.54		2.60						suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0																i relation till solvensgränsen		1.9		2.2		2.0																in relation to solvency limit		1.9		2.2		2.0

		FSOL5				Eläkevarat		38,636.4				37,422.8		35,692.0		29,781.9		27,584.3		28,664.1						Eläkevarat , milj.e  2)		38,636		35,692		37,423																Pensionstillgångar, mn euro 2)		38,636		35,692		37,423																Pension assets, EUR mill. 2)		38,636.4		35,692.0		37,422.8																				21

						Eläkevarat,  % vastuuvelasta		130.1				129.2		126.1												% vastuuvelasta		130.1		126.1		129.2																% av pensionstillgångar		130.1		126.1		129.2																% of pension assets		130.1		126.1		129.2

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675.3				16,788.0		16,604.0		16,694.2		15,923.8		14,702.0						TYEL-palkkasumma, milj.e 3)		16,675		16,604		16,788																ArPL-lönesumma, mn euro  3)		16,675		16,604		16,788																TyEL payroll, EUR mill. 3)		16,675.3		16,604.0		16,788.0																				22

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462.3				1,470.6		1,492.0		1,366.9		1,268.7		1,142.8						YEL-työtulosumma, milj.e  3)		1,462		1,492		1,471																FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)		1,462		1,492		1,471																YEL payroll, EUR mill. 3)		1,462.3		1,492.0		1,470.6

																										1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)																						1) Beräknat utifrån vid tidpunkten gällande bestämmelser (motsvarande princip gäller även andra solvensnyckeltal).																						1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit

						TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512																		2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.																						2)  Ansvarsskuld enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008) + solvenskapital. Fram till 2016 ansvarsskuld + värderingsdifferenser.																						2) Technical provisions + differences between current and book value

						YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679																		3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta																						3) Uppskattning av löne- och arbetsinkomstsumman för de försäkrade för hela året.																						3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA JA SEN RAJAT																						VAKAVARAISUUS, SE ok																						VAKAVARAISUUS, EN

						Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		8,948.6				8,460.0		7,386.2		18.9		16.3		24.5						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvensgräns, mn euro		4,796.9		3,404.0		4,228.5																Solvency limit, EUR mill.		4,796.9		3,404.0		4,228.5																				341

						Vakavaraisuusvastuuvelka		29,687.9				29,012.0		28,351.7		5.0		4.8		5.2						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro €		19,187.7		13,616.2		16,914.1																Maximum amount of solvency capital, EUR mill.		19,187.7		13,616.2		16,914.1

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		16.2				14.6		12.0		11.1		8.3		11.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvenskapital, mn euro		8,948.6		7,386.2		8,460.0																Solvency capital , EUR mill.		8,948.6		7,386.2		8,460.0																				333

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, %		64.6				58.3		48.0		44.4		33.1		45.6						Vakavaraisuusaste % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvensnivå % 1)		130.1		126.1		129.2																Solvency ratio %		130.1		126.1		129.2																				335

						Vakavaraisuusraja, milj.e		4,796.9				4,228.5		3,404.0												Vakavaraisuusasema 2)		1.9		2.2		2.0																Solvensställning 2)		1.9		2.2		2.0																Solvency capital/Solvency limit		1.9		2.2		2.0

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e		19,187.7				16,914.1		13,616.2

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		130.1				129.2		126.1		23.9		21.1		29.7						1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny redovisningsform.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																																										336

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää																				2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan																2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen																																																337

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		1.9				2.0		2.2		2.2		2.5		2.6																																																																												338
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Tuloslaskelma käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8				Vakuutusmaksutulo		2,123.6		2,131.1		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8				Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		1,425.8		-193.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Maksetut korvaukset		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		-613.0		-317.4		-923.2				Vastuuvelan muutos *		-613.0		-317.4		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2				Kokonaisliikekulut		-76.0		-77.7		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1				Muut tuotot ja kulut		0.0		0.1		0.1

		Verot		-7.3		-8.7		-12.0				Verot		-7.3		-8.7		-12.0

		Kokonaistulos (ennen siirtoja lisävakutuusvastuisiin ja tasoitusmäärään)		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Vakuutusiikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos		532.7		-718.3		410.5

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0		-		-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

												* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin

												Mn euro		H1/2017		H1/2016		2016

												Premieninkomst		2,123.6		2,131.1		4,301.8

												Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		1,425.8		-193.4		1,779.8

												Utbetalda ersättningar		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1

												Förandring i ansvarsskulden		-613.0		-317.4		-923.2

												Totala driftkostnader		-76.0		-77.7		-147.2

												Övriga intäkter och kostnader		0.0		0.1		0.1

												Skatter		-7.3		-8.7		-12.0

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												Försäkringsrörelsens resultat		3.0		-26.3		-35.5

												Placeringsverksamhetnes resultat		532.7		-718.3		410.5

												Omkostnadsresultat		11.9		15.5		36.1

												Övrigt resultat		0.0		-		-5.9

												Totalresultat		547.5		-729.1		405.2

												EUR million		H1/2017		H1/2016		2016

				2,123.6		2,131.1		4,301.8				Premiums written		2,123.6		2,131.1		4,301.8

				1,425.8		-193.4		1,779.8				Net investment return at current value		1,425.8		-193.4		1,779.8								2016		473200

				-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1				Claims paid		-2,305.6		-2,263.1		-4,594.1								2015		478700

				-613.0		-317.4		-923.2				Change in technical provisions		-613.0		-317.4		-923.2										5500

				-76.0		-77.7		-147.2				Total operating expenses		-76.0		-77.7		-147.2										0.011489

				0.0		0.1		0.1				Other income and expenses		0.0		0.1		0.1										0.0114894506

				-7.3		-8.7		-12.0				Taxes		-7.3		-8.7		-12.0										0.0114894506

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

																										2016		324857

				3.0		-26.3		-35.5				Underwriting business		3.0		-26.3		-35.5								2015		320494

				532.7		-718.3		410.5				Investment		532.7		-718.3		410.5										4363

				11.9		15.5		36.1				Loading profit		11.9		15.5		36.1										0.0136133594

				0.0		-		-5.9				Other result		0.0		-		-5.9

				547.5		-729.1		405.2				Total result		547.5		-729.1		405.2

														1,418.5
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Tuloslaskelma käyvin arvoin 2

		1.1.-30.6.2016
 milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitustoiminta		Hoitokustannus-
liike		Yhteensä

		Vakuutusmaksutulo

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin

		Maksetut korvaukset

		Vastuuvelan muutos *

		Kokonaisliikekulut

		Muut tuotot ja kulut

		Tulos käyvin arvoin

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos

		Osittamattomaan lisävakuutusvastuun muutos

		Arvostuserojen muutos

		Muun tasoitusmäärän muutos

		Siirto asiakashyvityksiin

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla

		* Ennen siirtoja lisävakuutusvastuihin ja tasoitusmäärään





Tase käyvin arvoin

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Vastaavaa										Vastaavaa

		Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4				Sijoitukset		38,507.2		35,744.5		37,214.4

		Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1				Saamiset		4,243.2		4,685.0		6,195.1

		Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8				Muu omaisuus		3.7		3.7		3.8

		Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4				Vastaavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.4

		Vastattavaa										Vastattavaa

		Oma pääoma		106.5		101.7		103.9				Oma pääoma		106.5		101.7		103.9

		Poistoero		5.1		4.8		5.1				Poistoero		5.1		4.8		5.1

		Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2				Arvostuserot		6,028.3		5,488.1		5,964.2

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848.5		915.6		1,522.6

		Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4				Toimintapääoman muut erät		-39.8		-41.5		-41.4

		Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6				Vakavaraisuuspääomaan luettava tasoitusmäärä		-		917.4		905.6

		Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		8,948.6		7,386.1		8,460.0

		Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4				Muu tasoitusmäärä		-		107.5		22.4

		Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0				Ositettu lisävakuutusvastuu (asiakashyvityksiin)		107.5		92.8		102.0

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5				Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		1,158.8		285.5

		Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6				Varsinainen vastuuvelka *)		29,040.1		27,012.0		28,620.6

		Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8				Muut velat		4,098.9		4,676.1		5,922.8

		Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3				Vastattavaa yhteensä		42,754.1		40,433.4		43,413.3

												*) Vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita
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Tase käyvin arvoin 2

		30.6.2016
Vastaavaa, milj.e				Vastattavaa, milj.e

		Sijoitukset käyvin arvoin				Oma pääoma

						Poistoero

		Saamiset				Arvostuserot

						Osittamaton lisävakuuusvastuu

		Muu omaisuus				Toimintapääoman muut erät

						Tasoitusmäärä

						Vakavaraisuuspääoma

						Ositettu lisävakuutusvastuu

						(asiakashyvityksiin)

						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

						Varsinainen vastuuvelka *)

						Muut velat

		Vastaavaa yhteensä				Vastattavaa yhteensä

		*) vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuita ja tasoitusmäärää





Tulosanalyysi

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016				milj.euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Tuloksen synty										Tuloksen synty

		Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5				Vakuutusliikkeen tulos		3.0		-26.3		-35.5

		Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		532.7		-718.3		410.5

		+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1743.3				+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		-216.0		1,743.3

		-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1332.7				-  Vastuuvelan tuottovaatimus		-872.6		-502.3		-1,332.7

		Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1				Hoitokustannustulos		11.9		15.5		36.1

		Muu tulos		0.0				-5.9				Muu tulos		0.0		-		-5.9

		Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2				Kokonaistulos		547.5		-729.1		405.2

		Tuloksen käyttö										Tuloksen käyttö

		Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1				Vakavaraisuuden muutokseen		491.0		-773.0		300.1

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7				Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		-		-26.6		-38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		424.3		-768.3		-161.8

		Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8				Arvostuserojen muutokseen		64.1		19.7		495.8

		Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3				Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.3

		Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5				Tilikauden voittoon		2.6		2.2		4.5

		Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2				Muuhun tasoitusmäärän muutokseen		-		0.3		3.2

		Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102				Siirtoon asiakashyvityksiin		56.5		43.5		102.0

		Yhteensä		547.5		-729.1		405.2				Yhteensä		547.5		-729.1		405.2

				491.0

				0.0

				491.0

				424.34

				64.11

				0.0

				2.6

				0.0

				56.5

				547.5

				0.0
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Tuloslaskelmaennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016						milj.euroa		Vakuutusliike		Sijoitus-
toiminta		Hoitokus-
tannusliike		Muu tulos		2017 E		2016

		Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8						Vakuutusmaksutulo		4,256.9		0.0		133.8		0.0		4,390.7		4,301.8

		Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8						Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin		0.0		1,682.4		0.0		0.0		1,682.4		1,779.8

		Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1						Maksetut korvaukset		-4,727.4		0.0		0.0		0.0		-4,727.4		-4,594.1

		Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2						Vastuuvelan muutos		492.0		-1,541.9		0.0		0.0		-1,049.9		-923.2

		Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2						Kokonaisliikekulut		-15.5		-25.8		-108.0		0.0		-149.3		-147.2

		Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1						Muut tuotot ja kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1

		Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0						Verot		0.0		-10.0		0.0		0.0		-10.0		-12.0

		Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2						Tulos käyvin arvoin		6.0		104.6		25.8		0.0		136.4		405.2

		Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutos										0.0		38.7

		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos										201.9		161.8

		Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8						Arvostuserojen muutos										-224.1		-495.8

		Poistoeron muutos										0.0		-0.3						Poistoeron muutos										0.0		-0.3

		Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2						Muun tasoitusmäärän muutos										0.0		-3.2

		Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0						Siirto asiakashyvityksiin										-109.0		-102.0

		Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5						Tilikauden voitto virallisella tuloslaskelmalla										5.2		4.5
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Vakuutusliikkeen tulos

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo				569.9		625.6		647.9		576.6						Yhtiön omalla vastuulla olevien liikkeiden vakuutusmaksutulo		0.0		569.9		625.6		647.9		576.6

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko				727.4		701.3		676.3		653.3						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan korko		0.0		727.4		701.3		676.3		653.3

		Vakuutusliikkeen tulo				1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9						Vakuutusliikkeen tulo		0.0		1,297.3		1,327.0		1,324.2		1,229.9

		Maksetut rahastoidut eläkkeet				923.0		867.2		819.9		773.4						Maksetut rahastoidut eläkkeet		0.0		923.0		867.2		819.9		773.4

		Maksutappiot				9.1		11.6		14.9		16.5						Maksutappiot		0.0		9.1		11.6		14.9		16.5

		Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos				400.7		415.9		443.7		454.8						Omalla vastuulla olevien liikkeiden vastuuvelan muutos		0.0		400.7		415.9		443.7		454.8

		Korvausmeno yhteensä				1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6						Korvausmeno yhteensä		0.0		1,332.8		1,294.8		1,278.5		1,244.6

		Vakuutusliikkeen tulos				-35.5		32.2		45.7		-14.8						Vakuutusliikkeen tulos		0.0		-35.5		32.2		45.7		-14.8

		TyEL-palkkasumma (euron tarkkuudella)		16,675,328,512

		YEL-työtulosumma (euron tarkkuudella)		1 462 288 679

		milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013						milj. euroa		2017 E ***)		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutus																TyEL-vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4						Vanhuuseläkeliike		-3		-21		-10		-9		4

		Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)						Työkyvyttömyysliike		2		-30		27		43		-15 *)

		Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)						Maksutappioliike		7		13		10		6		5 *)

		TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9						TEL-lisäeläkevakuutus ja jv		0		3		5		5		-9

		Yhteensä		6		-35		32		45		-15						Yhteensä		6		-35		32		45		-15

		Kuolevuusperustetäydennys **)				-85												Kuolevuusperustetäydennys **)				-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971						Tasoitusmäärä 31.12.		0		928		1,049		1,016		971

		*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.																*) Liikekohtainen taasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluontoisesta maksualennuksesta (68 me) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän maksutappio-osuudesta 34 me työkyvyttömyysliikkeeseen.

		**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.																**) Tasoitumäärästä siirretään tasoitusvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.

		***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus																***) Vuoden 2017 tuloskessa ei ole enää mukana tasoitusmäärän korkoa eli mukan on vain liikeen tulos sekä tarkan ja TP:n erotus



Tätä ei raportoida !
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Vakuutusliikkeen tulos vanha

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012						milj. euroa		2016 E		2015		2014		2013		2012

		TyEL -vakuutus																TyEL -vakuutus

		Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0						Vanhuuseläkeliike		-21		-10		-9		4		0

		Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18						Työkyvyttömyysliike		-44		27		43		-15*⁾		-18

		Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8						Maksutappioliike		12		10		6		5*⁾		8

		TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3						TEL -lisäeläkevakuutus ja jv		3		5		5		-9		3

		Yhteensä		-50		32		45		-15		-7						Yhteensä		-50		32.0		45.0		-15.0		-7.0

		Kuolevuusperustetäydennys**)		-85														Kuolevuusperustetäydennys**)		-85

		Tasoitusmäärä 31.12.		913		1,049		1,016		971		986						Tasoitusmäärä 31.12.		913		1049.0		1016.0		971.0		986.0

		**) Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12.2016 eläkevastuun kuolevuusperusteiden muutokseen.



*) Liikekohtainen tasoitusmäärän muutos poikkeaa tästä, sillä vuoden 2013 kertaluonteisesta 
 maksunalennuksesta (68 M€) puolet katetaan siirtämällä lisäksi tasoitusmäärän
 maksutappio-osuudesta 34 M€ työkyvyttömyysliikkeeseen.								 **)Tasoitusmäärästä siirretään tasausvastuuseen 31.12..2016 eläkevastuun kuolevuusperusteen muutokseen.

Tämä esitystapa jätetään pois ?
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Maksutuloennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,048		3,967		3,929		3,841		3,785

		YEL		343		334		340		327		302

		Yhteensä		4,391		4,302		4,269		4,167		4,087





Maksutuloennuste

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Maksetut eläkkeet, ennuste

		



TyEL

YEL

milj.e



Eläkepäätökset

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

mn,euro



Vakavaraisuuspääoma

		



TyEL

YEL

Total

EUR, mill



Vakavaraisuuden tunnusluvut

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL		4,401		4,255		4,099		4,022		3,841

		YEL		327		339		342		329		304

		Yhteensä		4,728		4,594		4,442		4,351		4,146

				420.429935





Vakavaraisuuden tunnusluvut

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Tuotot neljännesvuosittain

		



TyEL

YEL

milj.e



Sijjakauma riskin mukaan ja keh

		



TyEL

YEL

Sammanlagt

milj.e



Lainakannan jakauma ja lainojen

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj.e



Järjestämättömät luotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

																						ELÄKEPÄÄTÖKSET																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, SE																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, EN

																								H1/2017		H1/2016		Muutos-%														H1/2017		H1/2016		Förändring, %														H1/2017		H1/2016		Change, %

						ELÄKEPÄÄTÖKSET		H1/2017		H1/2016		2015		2014		2013						Uudet eläkepäätökset																		Nya pensionsbeslut																		New pension decisions

		FEL300				Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978												Vanhuuseläkkeet		6,191		5,978		3.6												Ålderspensioner		6,191		5,978		3.6												Old-age pensions		6,191		5,978		3.6

		FEL302				Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1766		0												Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet		1,766		-		-												Förtida ålderspensioner		1,766		-		-												Early old-age pensions		1,766		-		-

		FEL304				Osa-aikaeläkkeet		93		303												Osa-aikaeläkkeet		93		303		-69.3												Deltidspensioner		93		303		-69.3												Part-time pensions		93		303		-69.3

		FEL306				Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317												Työkyvyttömyyseläkkeet		2,424		2,317		4.6												Invalidpensioner		2,424		2,317		4.6												Disability pensions		2,424		2,317		4.6

		FEL310				Perhe-eläkkeet		1,814		1,750												Perhe-eläkkeet		1,814		1,750		3.7												Familjepensioner		1,814		1,750		3.7												Survivors’ pensions		1,814		1,750		3.7

		FEL309				Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574												Kuntoutuksen päätökset		1,771		1,574		12.5												Beslut om rätten till rehabilitering		1,771		1,574		12.5												Right to rehabilitation		1,771		1,574		12.5

																																														0.0																		0

		FEL30				Uudet eläkepäätökset yhteensä		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,6,True,EUR,100,)		22,426		23,365		22,380						Uudet eläkepäätökset yhteensä																		Nya pensionsbeslut sammanlagt		0		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												New pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL30,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL30,2016,12,True,EUR,100,)		0

		FEL3				Kaikki eläkepäätökset		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,6,True,EUR,100,)		41,335		42,733		41,051						Kaikki eläkepäätökset yhteensä																		Alla pensionsbeslut sammanlagt		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0.0												Pension decisions, total		=DRData(ACT,10000,FEL3,2017,6,True,EUR,100,)		=DRData(ACT,10000,FEL3,2016,12,True,EUR,100,)		0

																						Yhteensä		14,059		11,922		17.9												Sammamlagt		14,059		11,922		17.9												Total		14,059		11,922		17.9
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Sij kumulat.nettotuotto 1997-

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016				Milj. euroa		H1/2017		H1/2016		2016

		Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104				Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		106		102		104

		Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5				Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5

		Arvostuserot		6,028		5,488		5,964				Arvostuserot		6,028		5,488		5,964

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,848		916		1,523

		Tasoitusmäärä		-		1,025		928				Tasoitusmäärä		-		1,025		928

		Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41				Aineettomat hyödykkeet		-40		-42		-41

		Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22				Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-107		-22

		Yhteensä		8,949		7,386		8,460				Yhteensä		8,949		7,386		8,460

		Suhteessa vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2		2.0				Suhteessa vakavaraisuusrajaan 2)		1.9		2.2		2.0

		1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen										1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen

		2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.  Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.										2) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan.Vakavaraisuusasemaa kuvaava tunnusluku ei siten ole suoraan vertailukelpoinen vertailuvuoden tunnusluvun kanssa.

		Prosentteina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		H1/2017		H1/2016		2016						H1/2017		H1/2016		2016

		Vakavaraisuusraja				12.0		14.5				Vakavaraisuusraja		0.0		12.0		14.5

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				48.0		58.0				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0		48.0		58.0

		Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9				Vakavaraisuuspääoma		-		22.9		25.9

		Vakavaraisuusaste, %				26.1		29.6				Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		0.0		26.1		29.6

		Vakavaraisuusasema				2.2		2.0				Vakavaraisuusasema		0.0		2.2		2.0



PALUU LUETTELOSIVULLE



Eri aikavälien tuottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE														H1/2016																Q1/2017

		Tilanne 30.6.		H1/2017		H1/2016				Q1/2017

		Vakavaraisuuspääoma		8,949		7,386				8,752

		Oma pääoma		106		102				106

		Arvostuserot		6,028		5,488				6,143

		Tasoitusmäärä				917

		Osittamaton lisävakuuutusvastuu		2,848		916				2,540

		Tilinpäätössirtojen kertymä		5		5				5

		./. Muut erät (Aineettomat hyödykkeet)		-40		-42				-41

		./. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

		Vakavaraisuusvastuuvelka		29,688		28,352				29,427

		Osittamaton lisävakuutusvastuu		-2,848		-916				-2,540

		Tasoitusmäärä		0		-917

		Vastuuvelka		32,555		30,204				31,985

		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559		1,159				492

		Asikashyvityssiirto

		YEL-P eläkevastuu		-19		-19				-19

						28,352

		Vakavaraisuusaste		130.1		126.3				129.7

		Vakavaraisuuden suhde vakavaraisuusrajaan		1.9		2.2				1.8

						0

		Nämä tiedot tulevat osavuosiraporttiin:

				475000		473200		0.4 %
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Pitkän aikavälin reaalituotto v

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Tuottoprosentti		Tuottoprosentti

		Q1/2016		-1.4		-1.4		-0.14

		Q2/2016		0.8		0.81		0.08

		Q3/2016		2.9		2.92		0.29

		Q4/2016		2.4		2.44		0.24

		2016		2.2		2.2		0.22

		Q1/2017		2.2		2.2		0.22

		Q2/2017		1.6		1.6		0.16

		Q3/2016				0.0		0.00

		Q4/2016				0.0		0.00





Pitkän aikavälin reaalituotto v

		



Tuottoprosentti

%



Sij tuotto eri ajanjaksoina

		





Pitkän aikavälin keskituottoja

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Riskijakauma, milj.e		Q2		Q1
2017		Q4		Q3		Q2		Q1
2016		Q4		Q3		Q2		Q1
2015		Q4		Q3		Q2		Q1
2014		Q4		Q3		Q2		Q1
2013		Q4		Q3		Q2		Q1
2012						EN		RU

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		10,873.9		11,575.5		12,295.6		13,963.0		15,996.8		15,434.5		13,885.7		16,805.7		16,289.3		16,170.3		14,064.3		13,423.0		13,037.2		13,062.6		13,398.6		13,337.1		13,828.0		12,485.3		13,547.5		14,196.6		14,276.3		12,442.7						Fixed income incl. effect of derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

		Osakesijoitukset		16,587.0		16,712.2		15,326.8		13,815.6		12,221.7		13,276.1		14,731.0		12,113.7		13,949.4		14,461.8		14,319.8		15,106.4		14,824.7		14,451.0		13,847.8		12,837.2		11,938.8		12,809.8		10,829.1		9,594.7		8,962.6		11,532.6						Equities and shares		Aktieplaceringar

		Kiinteistösijoitukset		4,384.7		4,276.5		4,199.6		4,103.3		4,042.8		4,053.5		3,935.5		3,103.3		3,500.4		3,639.6		3,681.3		3,684.2		3,654.6		3,663.3		3,644.1		3,599.1		3,564.9		3,527.6		3,465.7		3,403.6		3,402.2		3,331.4						Real estate		Fastighetsplaceringar

		Muut sijoitukset		6,661.6		5,705.0		5,392.4		4,664.3		3,483.1		2,995.2		3,288.7		3,157.8		2,673.2		2,724.8		2,130.1		1,878.9		1,961.7		1,854.2		1,612.7		1,725.4		1,285.3		1,603.0		1,678.1		1,930.3		2,036.2		1,843.2						Other		Övriga placeringar

				38,507.2		38,269.1		37,214.4		36,546.2		35,744.5		35,759.3		35,841.0		35,180.5		36,412.3		36,996.4		34,195.5		34,092.5		33,478.3		33,031.0		32,503.2		31,498.8		30,617.0		30,425.6		29,520.4		29,125.2		28,677.2		29,149.9

		Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		28.2		30.2		33.0		38.2		44.8		43.2		38.7		47.8		44.7		43.7		41.1		39.4		38.9		39.5		41.2		42.3		45.2		41.0		45.9		48.7		49.8		42.7

		Osakesijoitukset		43.1		43.7		41.2		37.8		34.2		37.1		41.1		34.4		38.3		39.1		41.9		44.3		44.3		43.7		42.6		40.8		39.0		42.1		36.7		32.9		31.3		39.6

		Kiinteistösijoitukset		11.4		11.2		11.3		11.2		11.3		11.3		11.0		8.8		9.6		9.8		10.8		10.8		10.9		11.1		11.2		11.4		11.6		11.6		11.7		11.7		11.9		11.4

		Muut sijoitukset		17.3		14.9		14.5		12.8		9.7		8.4		9.2		9.0		7.3		7.4		6.2		5.5		5.9		5.6		5.0		5.5		4.2		5.3		5.7		6.6		7.1		6.3

				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						13272.5		13343.7		71.2





Pitkän aikavälin keskituottoja

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus

mrd. euroa



Suurimmat kotimaiset noteeratut

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives

EUR billion



Hoitokustannustulos ja hoitokul

		



Osakesijoitukset

Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus



Kokonaisliikekulut rahoitusläht

		



Equities and shares

Real estate

Other

Fixed income incl. effect of derivatives



Hoitokulusuhde

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan



Henkilömäärän kehitys

		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

md euro



Eri aikavälien tuotot

		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Lainakannan jakauma		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		572.8		631.9		682.4		867.1		1,006.4

		Takaisinlainat		316.2		375.5		406.1		581.4		782.7

		Lainojen nostot		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Sijoituslainat		31.6		173.3		178.6		53.5		89.5

		Takaisinlainat		4.6		148.0		4.5		2.0		9.9





Eri aikavälien tuotot

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Jakauma



Vakuutettujan lkm ja maksutulo

		



Sijoituslainat

Takaisinlainat

milj.e

Lainojen nostot



Eläkkeen saajat ja maks.el.

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Järjestämättömät luotot		1,928		1,785		264		661		3,400

				42916		2016		2015		2014		2013

		KIINNITYKSET YHTEENSÄ		63458.81		74818.84		29464.97		179670.32		1122379.36

		MUUT TAKAUKSET YHTEENSÄ		117378.84		139971.91		53995.2		82185.6		107990.4

		NIMIVAKUISET LAINAT YHTEENSÄ		1730283.27		1544114.17						112125

		Pankkitakauset yhteensä		17306.4		25804.8		155496.8		358790.4		2057159.08

		TAKAUSVAKUUTUKSET YHTEENSÄ						25256.03		28219.64

		KÄTEISPANTIT YHTEENSÄ								12304.02

		Yhteensä		1928427.32		1784709.72		264213		661169.98		3399653.84

		Pankkitakauset yhteensä

		Yhteensä		1 928 427,32		1 784 709,72		264 213,00		661 169,98		3 399 653,84

				2013		2014		2015		2016		H1/2017

		Järjestämättömät luotot		3399.65384		661.16998		264.213		1784.70972		1928.42732





Eläkkeen saajat ja maks.el.

		



Järjestämättömät luotot

1000 e



Vakuutettujen lkm_ennuste

		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen reaalituotto		3,0 % reaalituottokertymä		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä				EN		RU

														Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1997		7.0		3.0		3.5		4.0				3.0% cumulative real return		3,0 % ackumulerad realavkastning

				10.5		3.8		4.4		5.0				3.5% cumulative real return		3,5 % ackumulerad realavkastning

				14.0		4.5		5.3		6.1				4.0% cumulative real return		4,0 % ackumulerad realavkastning

				17.6		5.3		6.2		7.1

		1998		21.1		6.1		7.1		8.2

				25.3		6.9		8.0		9.2

				29.5		7.7		9.0		10.3

				33.7		8.5		9.9		11.4

		1999		37.9		9.3		10.9		12.5

				37.7		10.1		11.8		13.6

				37.5		10.9		12.8		14.7

				37.3		11.7		13.8		15.8

		2000		37.1		12.6		14.8		17.0

				36.2		13.4		15.7		18.1

				35.2		14.2		16.7		19.3

				34.3		15.1		17.8		20.5

		2001		33.4		15.9		18.8		21.7

				32.6		16.8		19.8		22.9

				31.9		17.7		20.8		24.1

				31.2		18.5		21.9		25.3

		2002		30.5		19.4		22.9		26.5

				33.1		20.3		24.0		27.8

				35.7		21.2		25.1		29.0

				38.4		22.1		26.1		30.3

		2003		41.0		23.0		27.2		31.6

				43.6		23.9		28.3		32.9

				46.2		24.8		29.4		34.2

				48.8		25.7		30.6		35.5

		2004		51.4		26.7		31.7		36.9

				55.5		27.6		32.8		38.2

				59.7		28.6		34.0		39.6

				63.8		29.5		35.1		40.9

		2005		68.0		30.5		36.3		42.3

				70.6		31.4		37.5		43.7

				73.2		32.4		38.7		45.1

				75.8		33.4		39.9		46.6

		2006		78.4		34.4		41.1		48.0

				79.7		35.4		42.3		49.5

				81.1		36.4		43.5		51.0

				82.4		37.4		44.7		52.4

		2007		83.8		38.4		46.0		53.9

				74.3		39.5		47.3		55.5

				64.9		40.5		48.5		57.0

				55.5		41.5		49.8		58.5

		2008		46.1		42.6		51.1		60.1

				52.1		43.6		52.4		61.7

				58.1		44.7		53.7		63.3

				64.1		45.8		55.1		64.9

		2009		70.0		46.9		56.4		66.5

				73.3		47.9		57.7		68.1

				76.6		49.0		59.1		69.8

				79.8		50.1		60.5		71.5

		2010		83.1		51.3		61.9		73.2

				80.0		52.4		63.3		74.9

				77.0		53.5		64.7		76.6

				73.9		54.6		66.1		78.3

		2011		70.8		55.8		67.5		80.1

				73.0		57.0		69.0		81.9

				75.1		58.1		70.4		83.7

				77.3		59.3		71.9		85.5

		2012		79.4		60.5		73.4		87.3

				83.0		61.7		74.9		89.1

				86.6		62.9		76.4		91.0

				90.3		64.1		77.9		92.9

		2013		93.9		65.3		79.5		94.8

				96.9		66.5		81.0		96.7

				100.0		67.7		82.6		98.6

				103.0		69.0		84.2		100.6

		2014		106.1		70.2		85.7		102.6

				109.1		71.5		87.4		104.6

				112.1		72.8		89.0		106.6

				115.2		74.1		90.6		108.6

		2015		118.2		75.4		92.3		110.7

				120.2		76.7		93.9		112.8

				122.2		78.0		95.6		114.9

				124.3		79.3		97.3		117.0

		2016		126.3		80.6		99.0		119.1

				131.5		82.0		100.7		121.3

		H1/2017		134.6		83.3		102.4		123.5





Vakuutettujen lkm_ennuste

		



Ilmarinen's real return

3.0% cumulative real return

3.5% cumulative real return

4.0% cumulative real return

%



TELA-taulukko ja maant jakauma

		



Ilmarisen reaalituotto

3,0 % reaalituottokertymä

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



Sij toiminnan nettot 1997-

		



Ilmarinens realavkastning

3,0 % ackumulerad realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % ackumulerad realavkastning

%



Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		

										Nimellistuotto		Reaalituotto				OTH_Q_SI2

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 v)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 v)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 v)		5.0		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 v)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 v)		7.2		6.0

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 v)		5.7		5.5

										Nominal return		Real return

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18.75 yrs)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15.75 yrs)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10.75 yrs)		5		3.2

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6.75 yrs)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3.75 yrs)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1.75 yrs)		5.7		5.5

										Nominell avkastning		Real avkastning

		1997		30.9.2015		18.75		1997-30.9.2015 (18,75 år)		5.8		4.1

		2000		30.9.2015		15.75		2000-30.9.2015 (15,75 år)		4.5		2.8

		2005		30.9.2015		10.75		2005-30.9.2015 (10,75 år)		5		3.2				OTH_Q_SI2, EN

		2009		30.9.2015		6.75		2009-30.9.2015 (6,75 år)		7.2		5.7

		2012		30.9.2015		3.75		2012-30.9.2015 (3,75 år)		7.2		6

		2014		30.9.2015		1.75		2014-30.9.2015 (1,75 år)		5.7		5.5

																OTH_Q_SI2, RU





Vakavaraisuuden kehitys 1997- 

		



Nimellistuotto

Reaalituotto

%



Sijoitustoiminnan nettotuotto

		



Nominal return

Real return

%



Sheet1

		



Nominell avkastning

Real avkastning

%



Taul1

		

				Ilmarisen reaalituotto		3,5 % reaalituottokertymä		4,0 % reaalituottokertymä								OTH_Q_SI2

		1997		7.0		3.5		4.0

		1998		21.1		7.1		8.2

		1999		37.9		10.9		12.5

		2000		37.1		14.8		17.0

		2001		33.4		18.8		21.7

		2002		30.5		22.9		26.5

		2003		41.0		27.2		31.6

		2004		51.4		31.7		36.9

		2005		68.0		36.3		42.3

		2006		78.4		41.1		48.0

		2007		83.8		46.0		53.9

		2008		46.1		51.1		60.1

		2009		70.0		56.4		66.5

		2010		83.1		61.9		73.2

		2011		70.8		67.5		80.1

		2012		79.4		73.4		87.3

		2013		93.9		79.5		94.8

		2014		106.1		85.7		102.6

		2015		118.2		92.3		110.7

		Q1/2016		114.9		93.9		112.8

																OTH_Q_SI2, EN

																OTH_Q_SI2, RU





Taul1

		



Ilmarisen reaalituotto

3,5 % reaalituottokertymä

4,0 % reaalituottokertymä

%



		



Ilmarinen's real return

3.5 % cumulative real return

4.0 % cumulative real return

%



		



Ilmarinens realavkastning

3,5 % ackumulerad realavkastning

4,0 % realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarisen nimellistuotto		Ilmarisen reaalituotto				EN		RU

		1997		5.9		4.2				Ilmarinen's nominal return		Ilmarinens nominella avkastning

		1998		5.7		4.1				Ilmarinen's real return		Ilmarinens realavkastning

		1999		5.3		3.7

		2000		4.7		3.1

		2001		4.8		3.3

		2002		5.3		3.7

		2003		5.7		4.2

		2004		5.4		3.9

		2005		5.2		3.6

		2006		4.7		3.0

		2007		4.3		2.7

		2008		4.2		2.6

		2009		7.1		5.8

		2010		6.0		4.4

		2011		5.3		3.9

		2012		7.0		6.0

		2013		6.9		6.2

		2014		6.1		5.7

		2015		5.9		5.5

		2016		5.8		5.0





		



Ilmarisen nimellistuotto

Ilmarisen reaalituotto

%



		



Ilmarinen's nominal return

Ilmarinen's real return

%



		



Ilmarinens nominella avkastning

Ilmarinens realavkastning

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet		Eurooppalaiset osakkeet		Euro valtionlainat		Euro yrityslainat				%		Ilmarinen		Suomalaiset osakkeet 1)		Eurooppalaiset osakkeet 2)		Euro valtionlainat 3)		Euro yrityslainat 4)

		Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3				Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6				2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7				2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

		Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5				Keskituotto 5 vuodelta		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

		Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6				Keskituotto 10 vuodelta		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

		Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9				Keskituotto vuodesta 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

		Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8				Reaalikeskituotto 5 vuodelta		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

		Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1				Reaalikeskituotto 10 vuodelta		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

		Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2				Reaalikeskituotto vuodesta 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

		Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close														%		Ilmarinen		Finnish equities and shares 1)		European equities and shares 2)		Euro government bonds 3)		Euro corporate bonds 4)

		Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close														Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

		IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index														2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

		IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)														2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Average return over 5 years		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Average return over 10 years		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Average return since 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Real average return over 5 years		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Real average return over 10 years		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Real average return since 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)

																%		Ilmarinen		Finländska aktier 1)		Europeiska aktier 2)		Euro statslån 3)		Euro företagslån 4)

																Q2		1.6		6.7		0.8		0.5		0.3

																2017		3.8		11.4		7.0		-1.1		0.6

																2016		4.8		13.3		1.7		3.3		4.7

																Medelavkasting under 5 år		7.1		19.7		11.7		5.1		4.5

																Medelavkasting under 10 år		4.0		5.3		2.6		5.1		4.6

																Medelavkastning från år 1997		5.9		10.4		6.7		5.1		4.9

																Genomsnittlig realavkastning
under 5 år		6.4		18.9		10.9		4.4		3.8

																Genomsnittlig realavkastning
under 10 år		2.5		3.7		1.1		3.6		3.1

																Genomsnittlig realavkastning
sedan år 1997		4.2		8.6		5.0		3.4		3.2

																1) Finland, OMX Helsinki Cap Index GI, Total Return, Close

																2) Europe, STOXX, 600 Index, Total Return, Close

																3) IBOXX Euro Sovereign Overall Total Return Index

																4) IBOXX Euro Corporates Overall Total Return Index (investment grade)
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

																								Symbolit:

				Milj.e		6/30/17		12/31/16						Prosentteina		6/30/17		12/31/16						é

		é		Stora Enso Oyj		205		177						QT Group Oyj		14.62		14.62

		é		Kone Oyj		196		183				é		Digia Oyj		14.59		14.58						ê

		é		UPM-Kymmene Oyj		190		171						Technopolis Oyj		10.48		10.48

		é		Nokia Oyj		167		136				ê		Basware Oyj		9.56		11.18

		ê		Neste Oyj		166		176						Martela Oyj		8.07		8.07

		é		Sampo Oyj		164		161				ê		Componenta Oyj		7.87		7.92

		ê		Citycon Oyj		146		148						Incap Oyj		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj		132		94				ê		CapMan Oyj		7.52		7.60

		é		Orion Oyj		114		83						Citycon Oyj		7.13		7.13

		ê		Nokian Renkaat Oyj		99		100						Tulikivi Oyj		6.21		6.21

				EUR mill.		30 Jun
2017		31 Dec
2016						Percentage		30 Jun
2017		31 Dec
2016

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Plc		14.62		14.62

		é		Kone Corporation		196		177				é		Digia Plc		14.59		14.58

		é		UMP-Kymmene Corporation		190		176						Technopolis Plc		10.48		10.48

		ê		Nokia Corporation		167		171				é		Basware Corporation		9.56		11.18

		é		Neste Corporation		166		161						Martela Corporation		8.07		8.07

		é		Sampo Plc		164		148				ê		Componenta Plc		7.87		7.92

		é		Citycon Corporation		146		136						Incap Corporation		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Plc		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Corporation		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Corporation		6.21		6.21

				Mn euro		6/30/17		12/31/16						I procent		6/30/17		12/31/16

		é		Stora Enso		205		183						QT Group Abp		14.62		14.62

		é		Kone Abp		196		177				é		Digia Abp		14.59		14.58

		é		UPM-Kymmene Abp		190		176						Technopolis Abp		10.48		10.48

		ê		Nokia Abp		167		171				ê		Basware Abp		9.56		11.18

		é		Neste Abp		166		161						Martela Abp		8.07		8.07

		é		Sampo Abp		164		148				ê		Componenta Abp		7.87		7.92

		é		Citycon Abp		146		136						Incap Abp		7.61		7.61

		é		Wärtsilä Oyj Abp		132		116				ê		CapMan Abp		7.52		7.60

		é		Orion Abp		114		111						Citycon Abp		7.13		7.13

		ê		Nokian Tyres Plc		99		100						Tulikivi Abp		6.21		6.21
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7

		Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6						Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6

		Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1						Hoitokustannustulos		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1

		Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0						*) Liikekulut % hoitokustannustulosta		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0

																		*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																		Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				133.8		133.8

				-110.0		-108.0

				23.8		25.8												Miljoner euro		2017 E		2016		2015		2014		2013

				-82.2 %		-80.7 %												Försäkringspremiens omkostnadsandelar och övriga intäkter		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7

																		Driftskostnader som täcks med omkostnadsintäkterna		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6

																		Omkostnadsrörelsens resultat		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1

																		*) Driftskostnader, % av omkostnadsrörelsens resultat		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0

																		*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																		Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																		EUR, million		2017 E		2016		2015		2014		2013

																		Expense loading components and other income		133.8		143.7		144.5		142.1		140.7

																		Total operating expenses		-108.0		-107.6		-109.1		-108.1		-105.6

																		Loading profit, total		25.8		36.1		35.4		34.0		35.1

																		*) Operating expenses as a percentage of loading income		80.7		74.9		75.5		76.0		75.0

																		*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																		Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013						Milj. euroa		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6						Hoitokustannustuotoilla katettavat		108.0		107.6		109.1		108.1		105.6

		Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		26.4		24.5		25.3		23.5		22.0

		Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		5.0		4.7		5.1		5.7		4.3

		Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		10.5		10.3		11.1		12.5		11.4

		Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4						Kokonaisliikekulut		149.9		147.2		150.7		149.8		143.4

		Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		3.4		3.4		3.5		3.6		3.5

						3.4

		Maksutulo		4,391.0		4,301.8		4,268.7		4,167.4		4,086.9

				Tämä on vanha versio, jonka Ritakallio pyysi korjaamaan 18.7.

				2017 E

				110.0

				26.4

				5.0

				10.5

				151.9

				3.5
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		HOITOKULUSUHDE		2017 E		2016		2015		2014		2013

		Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		134		144		145		142		141

		Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		108		108		109		108		106

		Hoitokustannustulos		26		36		35		34		35

		Hoitokulusuhde, % *)		81		75		76		76		75

						Korjattu 18.7. Ritakallion pyynnöstä

				2017 E		2017 E

				134		134

				110		108

				24		26

				82.2 %		80.7 %

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.

																				*) Vuoden 2017 hoitokulusuhde-ennuste ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa hoitokustannusosaan tehtyjen tariffimuutosten takia.

																				Hoitokulusuhteen arvioidaan olevan tänä vuonna olevan noin 81 prosenttia, mikä vastaa 75 prosentin tasoa vanhalla hoitokuluperusteella.
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Activity-based operating expenses

Loading profit

Operational efficiency, %

EUR Mill.



		



Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

Omkostnadsrörelsens resultat

Omkostnadsprocent

Mn euro
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET		H1/2017		2016		2015		2014		2013

		Vakituiset		502		505		511		513		512

		Määräaikaiset		40		38		23		20		16





		



Vakituiset

Määräaikaiset



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				Nimellistuotto		Reaalituotto						EN		RU

		1997 - 30.6.2017 (20,5 v)		5.9		4.2		1997 - 30.6.2017 (20.5 v)				Nominal return		Nominell avkastning

		2000 - 30.6.2017 (17,5 v)		4.7		3.1		2000 - 30.6.2017 (17.5 v)				Real return		Real avkastning

		2005 - 30.6.2017 (12,5 v)		5.2		3.6		2005 - 30.6.2017 (12.5 v)

		2010 - 30.6.2017 (7,5 v)		6.0		4.4		2010 - 30.6.2017 (7.5 v)

		2013 - 30.6.2017 (4,5 v)		6.9		6.2		2013 - 30.6.2017 (4.5 v)

		2015 - 30.6.2017 (2,5 v)		5.9		5.5		2015 - 30.6.2017 (2.5 v)
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		473,200		500,500		510,800		528,900						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		TyEL-maksutulo		4,047.8		3,967.4		3,929.0		3,840.5		3,784.9								2013		2013

																				2012		2012

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutettuja		475,000		502,000		500,500		510,800		528,900

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

				H1/2016		2015		H1/2015		2014		2013		2012								2012

		TyEL-vakuutettuja		473200		500500		478707		510800		528900		529400

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-maksutulo		3961.4841764827		3928.98935755		3840.53715002		3784.9		3732.8

				Arvio 2016		2015		2014		2013		2012

		TyEL-vakuutettuja		489000		500500		510800		528900		529400

				4,047,804





		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



TyEL-maksutulo

Milj.e



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



ArPL-premieinkomst

Mn euro



		



Insured under TyEL

Persons



		



TyEL payroll

EUR mill.



		



TyEL-vakuutettuja

Henkilöä



		



ArPL-försäkrade

Personer



		



Insured under TyEL

Persons



		PALUU LUETTELOSIVULLE

				H1/2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013						RU		EN

		Eläkkeensaajia		332,765		329,323		324,857		323,172		318,867		313,962						Uppskattning 2016		Estimate 2016

																				2015		2015

				Arvio 2017		2016		2015		2014		2013								2014		2014

		Maksetut eläkkeet		4,822		4,594		4,442		4,351		4,146								2013		2013

																				2012		2012

																						H1/2016

																						2015

																						H1/2015

																						2014

																						2013

																						2012





		



Eläkkeensaajia

Henkilöä



		



Maksetut eläkkeet

Milj.e



		



Pensionstagare

Personer



		



Pension recipients

Persons



		



Utbetalda pensioner

Mn euro



		



Pensions paid

EUR mill.



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ (ENNUSTE)		2017 E		2016		2015		2014		2013

		TyEL-vakuutetut		504,000		502,000		500,500		510,800		528,900

		YEL-vakuutetut				61,486		61,851		61,941		60,612

		Yhteensä				563,486		562,351		572,741		589,512



Lehonmaa Antti:
Vakuutusten lukumäärää (ja YEL-vakuutettujen) ei kannata ennustaa vuoden loppuun, jätetään sen arvioiminen myyntipuolelle ja poistetaan alla olevista kuvista.

T: Tiina Nurmi



		



TyEL-vakuutetut

YEL-vakuutetut



		v		2016		2016		2015		2015		2014		2013		2012																																																						ACCCODE8

		kk		Q1		0		12		Q1		12		12		12																																																										x

				Q1/2016		0				Q1/2015																																																																x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN TUOTTO																SIJOITUSTEN TUOTTO, MUUTOS EDELLISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN

		SIJOITUSTEN TUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Q1/2016		2015		2014		2013		2012								Q1/2016		0		Muutos

		Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa												2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0		2,915		2,048						Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin, milj. euroa		0		0		0

		Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %												9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5						Tuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0

		Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa												32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0.0		0.0		0.0		32,270.2		29,520.4						Sijoitusten markkina-arvo 31.12. milj. euroa		0		0		0

																																												0

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO																																																				x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012								Perusjakauma
milj. e		%		Riskijakauma
milj. e		%		Tuotto
%		Volatiliteetti																																								x

		Korkosijoitukset		16,147.4																		Korkosijoitukset		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																																										x

		Lainasaamiset		1,108.8																		Lainasaamiset		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																																								x

		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0																		Joukkovelkakirjalainat		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																																										x

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0																		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																																										x

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0																		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																																										x

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0																		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml.Sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																																										x

		Osakesijoitukset		13,721.7																		Osakesijoitukset		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																																										x

		Noteeratut osakkeet		10,688.5																		Noteeratut osakkeet		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																																								x

		Pääomasijoitukset		2,033.3																		Pääomasijoitukset		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																																										x

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9																		Noteeraamattomat osakesijoitukset		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																																										x

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5																		Kiinteistösijoitukset		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																																										x

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4																		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																																										x

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1																		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																																										x

		Muut sijoitukset		1,836.8																		Muut sijoitukset		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																																										x

		Hedge-rahastosijoitukset		651.5																		Hedge-rahastosijoitukset		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																																								x

		Hyödykesijoitukset		-8.7																		Hyödykesijoitukset		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																																										x

		Muut sijoitukset		1,194.0																		Muut sijoitukset		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																																										x

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3																		Sijoitukset yhteensä		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																																								x

																						Johdannaisten vaikutus						3,697.3		10.3																																												x

																						Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä						35,759.3		100.0																																												x

																						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,6 vuotta																																																				x

																						Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																						SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, EN																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, SE																																				x

																																																																										x

																								Basic breakdown
EUR mill.		%		Risk breakdown
EUR mill.		%		Return
 %		Volatility						Basallokering 
Mn euro		%		Riskfördelning 
Mn euro		%		Avkastning
%		Volatilitet																								x

																						Fixed-income investments		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5						Ränteplaceringar		16,147.4		45.2		11,735.3		32.8		-0.5																										x

																						Loan receivables		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7				Lånefordringar		1,108.8		3.1		1,108.8		3.1		0.9		1.7																								x

																						Bonds		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7						Masskuldebrevslån		14,329.0		40.1		9,545.4		26.7		-0.7																										x

																						Public corporation bonds		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5						Masskuldebrevslån i offentliga samfund		4,451.0		12.4		4,346.1		12.2		0.5																										x

																						Other bonds		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3						Masskuldebrevslån i övriga samfund		9,878.0		27.6		5,199.3		14.5		-1.3																										x

																						Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0						Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)		710.0		2.0		1,081.2		3.0		2.0																										x

																						Equities and shares		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7						Aktieplaceringar		13,721.7		38.4		13,276.1		37.1		-3.7																										x

																						Listed equities and shares		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3				Noterade aktier		10,688.5		29.9		10,242.5		28.6		-5.5		14.3																								x

																						Private equity investments		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5						Kapitalplaceringar		2,033.3		5.7		2,033.3		5.7		3.5																										x

																						Non-listed equities and shares		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0						Onoterade aktieplaceringar		999.9		2.8		1,000.4		2.8		2.0																										x

																						Real estate investments		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7						Fastighetsplaceringar		4,053.5		11.3		4,053.5		11.3		0.7																										x

																						Real estate investments		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8						Direkta fastighetsplaceringar		3,556.4		9.9		3,556.4		9.9		0.8																										x

																						Real estate funds and joint investments		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2						Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		497.1		1.4		497.1		1.4		0.2																										x

																						Other		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9						Övriga placeringar		1,836.8		5.1		2,997.1		8.4		4.9																										x

																						Hedge fund investments		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7				Placeringar i hedgefonder		651.5		1.8		651.5		1.8		-4.6		7.7																								x

																						Commodity investments		-8.7		0.0		58.2		0.2		-						Tillgångsplaceringar		-8.7		-0.0		58.2		0.2		-																										x

																						Other investments		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3						Övriga placeringar		1,194.0		3.3		2,287.4		6.4		11.3																										x

																						Investments total		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0				Placeringar sammanlagt		35,759.3		100.0		32,062.0		89.7		-1.4		5.0																								x

																						Effect of derivatives						3,697.3		10.3								Derivatens inverkan						3,697.3		10.3																												x

																						Investments at current value						35,759.3		100.0								Placeringar till verkligt värde						35,759.3		100.0																												x

																						The modified duration of bond investments is 0.6 years																Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,6 år																																				x

																						The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types																Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.																																				x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		PERUSJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		45.2

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		40.1

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.4

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		27.6

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		38.4

		Noteeratut osakkeet		29.9

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		5.1

		Hedge-rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		-0.0

		Muut sijoitukset		3.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		RISKIJAKAUMA,ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		11,735.3

		Lainasaamiset		1,108.8

		Joukkovelkakirjalainat		9,545.4

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,346.1

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		5,199.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,081.2

		Osakesijoitukset		13,276.1

		Noteeratut osakkeet		10,242.5

		Pääomasijoitukset		2,033.3

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		1,000.4

		Kiinteistösijoitukset		4,053.5

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,556.4

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		497.1

		Muut sijoitukset		2,997.1

		Hedge- rahastosijoitukset		651.5

		Hyödykesijoitukset		58.2

		Muut sijoitukset		2,287.4

		Sijoitukset yhteensä		32,062.0

		Johdannaisten vaikutus		3,697.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		35,759.3

		RISKIJAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		32.8

		Lainasaamiset		3.1

		Joukkovelkakirjalainat		26.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		12.2

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		14.5

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3.0

		Osakesijoitukset		37.1

		Noteeratut osakkeet		28.6

		Pääomasijoitukset		5.7

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.8

		Kiinteistösijoitukset		11.3

		Suorat kiinteistösijoitukset		9.9

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.4

		Muut sijoitukset		8.4

		Hedge- rahastosijoitukset		1.8

		Hyödykesijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		6.4

		Sijoitukset yhteensä		89.7

		Johdannaisten vaikutus		10.3

		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0

		SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-74.88

		Lainasaamiset		10.30

		Joukkovelkakirjalainat		-105.21

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		22.27

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-127.48

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		20.02

		Osakesijoitukset		-525.44

		Noteeratut osakkeet		-615.47

		Pääomasijoitukset		70.45

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		19.58

		Kiinteistösijoitukset		27.55

		Suorat kiinteistösijoitukset		26.72

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.83

		Muut sijoitukset		89.50

		Hedge- rahastosijoitukset		-31.50

		Hyödykesijoitukset		-9.64

		Muut sijoitukset		130.64

		Sijoitukset yhteensä		-483.27

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-6.44

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-489.70

		SITOUTUNUT PÄÄOMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		16,183.6

		Lainasaamiset		1,113.7

		Joukkovelkakirjalainat		14,076.0

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,322.0

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,754.0

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		994.0

		Osakesijoitukset		14,253.7

		Noteeratut osakkeet		11,247.7

		Pääomasijoitukset		2,014.8

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		991.2

		Kiinteistösijoitukset		3,985.4

		Suorat kiinteistösijoitukset		3,483.5

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		501.9

		Muut sijoitukset		1,835.1

		Hedge- rahastosijoitukset		679.9

		Hyödykesijoitukset		1.6

		Muut sijoitukset		1,153.6

		Sijoitukset yhteensä		36,257.9

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut

		Sitoutunut pääoma yhteensä		36,257.9

		TUOTTO -%		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012

		Korkosijoitukset		-0.5

		Lainasaamiset		0.9

		Joukkovelkakirjalainat		-0.7

		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.5

		Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		-1.3

		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		2.0

		Osakesijoitukset		-3.7

		Noteeratut osakkeet		-5.5

		Pääomasijoitukset		3.5

		Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.0

		Kiinteistösijoitukset		0.7

		Suorat kiinteistösijoitukset		0.8

		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.2

		Muut sijoitukset		4.9

		Hedge- rahastosijoitukset		-4.6

		Hyödykesijoitukset		-591.0

		Muut sijoitukset		11.3

		Sijoitukset yhteensä		-1.3

		Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0

		Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		-1.4

		VOLATILITEETTI

		Joukkovelkakirjalainat		1.7

		Noteeraatut osakkeet		14.3

		Hedge-rahastosijoitukset		7.7

		Sijoitukset yhteensä		5.0

		Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.6

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 1																																																				x

																																																																										x

																																																																										x

		NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, ME		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi		2,856.0				3,021.3		0.0		2,994.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Eurooppa		4,604.0				5,352.6		0.0		4,120.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus USA		1,920				1,833.2		0		1,436.6																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Japani		539.0				400.8		0.0		260.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kiina		178.0				332.8		0.0		651.9																																																														x

		Noteerattujen osakkeiden osuus Kehittyvät markkinat pl. Kiina		593.0				452.9		0.0		1,243.0																																																														x

																																																																										x

				10,690.0		0.0		11,393.6		0.0		10,708.1		0.0		0.0																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014		2013		2012																																																										x

		Suomi		26.7				26.5		0.0		28.0		32.2		35.3																																																										x

		Eurooppa		43.1				47.0		0.0		38.5		35.0		30.3																																																										x

		USA		18.0				16.1		0.0		13.4		12.2		11.2																																																										x

		Japani		5.0				3.5		0.0		2.4		3.8		3.2																																																										x

		Kiina		1.7				2.9		0.0		6.1		3.4		3.1																																																										x

		Kehittyvät markkinat pl. Kiina		5.5				4.0		0.0		11.6		13.4		16.9																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, EN														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, SE																																						x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x		Finland		Finland

																																																																										x		Europe		Europa

																																																																										x		USA		USA

																																																																										x		Japan		Japan

																																																																										x		China		Kina

																																																																										x		Emerging markets excl. China		Tillväxtmarknaden exl. Kina

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																										x

																																																																												x

																						JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA														JOUKKOLAINOJEN LUOTTOLUOKITUSJAKAUMA

		JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AAA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AA, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka A, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka <BBB, milj. €

		Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka NR, milj. €

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		JAKAUMA, %		Q1/2016		0		2015		Q1/2015		2014

		AAA

		AA

		A

		BBB

		<BBB

		NR

				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
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Q1/2016
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0

0

0

0
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0
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0

0
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0
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0



		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016		Q1/2016

		2015		2015		2015		2015		2015		2015

		2014		2014		2014		2014		2014		2014



AAA

AA

A

BBB

<BBB

NR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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		PALUU LUETTELOSIVULLE

		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997														ACCCODE9

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		FSIJ5				Ilmarinen		3.8		4.8		6.0		6.8		9.8		7.5		-4.0		10.8		15.8		-17.7		5.7		8.5		12.1		7.9		8.7		-0.5		-1.2		2.8		16.1		13.8		9.0

		FSIJ5M				Muut				5.2		4.4		6.8		7.6		8.6		-2.3		10.6		12.9		-14.0		5.2		8.8		11.1		7.8		7.7		2.4		1.8		4.5		10.5		9.6		8.1

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		5.9

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		4.2

		FSIJ9				Inflaatio, %

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, EN

																								3.8

																								0.0

																								5.9

																								4.2

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, SE





		



Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)

Muut

Ilmarinen

%



		



Ilmarinen's annual average real return (1997-)

Ilmarinen's annual average nominal return

Other

Ilmarinen

%



		



Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (1997-)

Ilmarinens genomsnittliga nominell avkastning (1997-)

Övriga bolag

Ilmarinen

%



		PALUU LUETTELOSIVULLE

		VAKAVARAISUUSSEURANTA				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998		1997

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2				100

		Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa														5.0		4.8		5.2		5.0		4.6

		Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

		Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä				64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

		Eläkevarat/vastuuvelka				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Vakavaraisuusaste verrattuna vakavaraisuusrajaan				1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2

		Pension assets/technical provisions				130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		118.9		116.2		124.5		119.0		109.4		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

		Provision for pooled claims treated equal to solvency capital				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		4.8		5.2		5.0		4.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Solvency limit/technical provisions *)				16.2		14.6		14.5		15.0		14.5		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

						64.7		58.3		58.0		59.8		55.5		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

						130.1		129.2		129.6		129.8		128.0		123.9		121.1		129.7		124.0		114.0		132.5		133.7		132.0		125.6		122.3		118.1		125.5		135.4		141.3		127.2		116.2

						1.9		2.0		2.0		2.0		1.9		2.7		2.0		2.1		2.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		Pensionstillgångar/ansvarsskuld

		Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

		Solvensgräns/ansvarsskuld *)

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997

		Vakavaraisuusasema oli 1,9 (2,2).

		Eläkevarat vasemman ja vakavaraisuusraja oikean asteikon mukaan.

		Aikaisempien vuosien osalta sovelletaan vuoden 2017 esitystapaa.

		*) Vakavaraisuusraja muuttui 1.1.2017 uuden lainsäädännön tultua voimaan. Vakavaraisuuspääoman määrä pysyi lähes ennallaan, mutta vakavaraisuusrajan laskentaperiaatteet muuttuivat.

		Tämän seurauksena vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja pieneni.

		Vakavaraisuusaste oli 1,9-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, EN

		Solvency position was 1.9 (2.2).

		Pension assets according to the scale on the left and solvency limit according to the scale on the right.

		For previous years, the method of presentation for 2017 is applied.

		*) The solvency limit changed on 1 January 2017 with the introduction of new legislation. The amount of solvency capital remained almost unchanged, but the principles for calculating the solvency limit changed.

		Consequently, the ratio of solvency capital to the solvency limit, which illustrates the solvency position, decreased.

		Solvency ratio was 1,9 times the solvency limit.

		VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, SE

		Solvensställningen var 1,9 (2,2).

		Skalan till vänster visar pensionstillgångarna och skalan till höger solvensgränsen.

		I fråga om tidigare år tillämpas framställningssättet år 2017.

		*) Solvensgränsen ändrades 1.1.2017 när den nya lagstiftningen trädde i kraft. Solvenskapitalet hölls nästan på oförändrad nivå, men principerna för beräkningen av solvensgränsen ändrades.

		Som en följd av det minskade relationstalet solvenskapital/solvensgräns som beskriver solvensställningen.

		Solvensnivån var 1,9-faldig i förhållande till solvensgränsen.





		



Eläkevarat/vastuuvelka

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja/vastuuvelka *)

Eläkevarat/vastuuvelka

% vastuuvelasta

% vastuuvelasta



		

				Ilmarinen		Muut		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (19 v)				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (19 v)

		1997		9.0		8.1

		1998		13.8		9.6

		1999		16.1		10.5

		2000		2.8		4.5

		2001		-1.2		1.8

		2002		-0.5		2.4

		2003		8.7		7.7

		2004		7.9		7.8

		2005		12.1		11.1

		2006		8.5		8.8

		2007		5.7		5.2

		2008		-17.7		-14.0

		2009		15.8		12.9

		2010		10.8		10.6

		2011		-4.0		-2.3

		2012		7.5		8.6

		2013		9.8		7.6

		2014		6.8		6.8

		2015		6.0		4.4

		6/30/16		-0.6

		19,5 vuotta						5.7				4.0



H1/

Q1/

Pension assets/technical provisions

Provision for pooled claims treated equal to solvency capital

Solvency limit/technical provisions *)

Eläkevarat/vastuuvelka

% of technicl provisions

% of technical provisions

H1/

Pensionstillgångar/ansvarsskuld

Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

Solvensgräns/ansvarsskuld *)

Eläkevarat/vastuuvelka

i procent av anssvarskulden

i procent av ansvarsskulden

H1/



		



Ilmarinen

Muut

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (19 v)

Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (19 v)

%



		

				Prosentteina vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta		H1/2016		H1/2015		2015

				Vakavaraisuusraja		=DRData(ACT,10000,FSOL3X1,2016,6,True,EUR,100,)		14.1		=DRData(ACT,10000,FSOL3X1,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		=DRData(ACT,10000,FSOL3X4,2016,6,True,EUR,100,)		56.2		=DRData(ACT,10000,FSOL3X4,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1B,2016,6,True,EUR,100,)		33.2		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1B,2015,12,True,EUR,100,)

				Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste)		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1,2016,6,True,EUR,100,)		29.4		=DRData(ACT,10000,FSOL1X1,2015,12,True,EUR,100,)
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17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja 
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1 Soveltamisala ja määritelmät 
 



   



1.1 Soveltamisala 
Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa 
tarkoitettuihin valvottaviin: 



• vakuutusyhtiöt 



• työeläkevakuutusyhtiöt 



• vakuutusyhdistykset 



• vakuutusomistusyhteisöt 



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet 



• lailla perustetut eläkelaitokset (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos) 



1.2 Määritelmät 
Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: 



(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjei-
den soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia. 



(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla pe-
rustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos). 
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2 Säädöstausta ja kansainväliset suosi-
tukset 



 



   



2.1 Lainsäädäntö 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: 



• vakuutusyhtiölaki (521/2008, jäljempänä myös VYL) 



• vakuutusyhdistyslaki (1250/1987, jäljempänä myös VakYhdL) 



• laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995, jäljempänä myös UVYL) 



• laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997, jäljempänä myös TVYL) 



• laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004, jäljempänä myös Ra-
vaL) 4 luku 



• laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläk-
keiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muut-
tamisesta (853/2008, jäljempänä myös laki 853/2008) ja laki edellisen lain 8 §:n 
muuttamisesta (327/2010) 



• laki vakuutusluokista (526/2008, jäljempänä myös VakLuokkaL) 



• kirjanpitolaki (1336/1997, jäljempänä myös KPL)  



• osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä myös OYL) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä (614/2008, jäljempänä myös STMtpA) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n 
muuttamisesta (572/2012) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (6/2007) ja kyseisen ase-
tuksen muuttamisesta (49/2009) 



• valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä 
(89/2002) 



• sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan 
laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008) 



• asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista (453/1995) 



• kirjanpitoasetus (1339/1997, jäljempänä myös KPA)  
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• rahoitusvakuuslaki (11/2004) 



• julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija noudattaa 
lisäksi arvopaperimarkkinalain (746/2012, jäljempänä myös AML) ja soveltuvin osin 
sen nojalla annetun valtiovarainministeriön asetuksen säännöksiä arvopaperin liik-
keeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012, jäljempänä 
myös VMtaA) 



2.2 Euroopan unionin asetukset 
• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 (32002R1606) sii-



hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta; EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1—4 



• Komission asetus (EY) N:o 1126/2008 (32008R1126) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1606/2002 mukaisesti; EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1—481 



2.3 Euroopan unionin direktiivit 
• Neuvoston direktiivi, 91/674/ETY (31991L0674) siihen myöhemmin tehtyine muu-



toksineen, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä; EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7—31  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY (32001L0065) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä 
pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätök-
sien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta; EYVL L 283, 
27.10.2001, s. 28—32 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY (32003L0051) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyri-
tysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kan-
nalta merkityksellinen teksti); EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16—22  



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesä-
kuuta 2006 (32006L0046) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsoli-
doidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutus-
yritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston di-
rektiivin 91/674/ETY muuttamisesta 



• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoit-
tamisesta (Solvenssi II) 
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• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EY(32013L0034), annettu 26 
päivänä elokuuta 2013 tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilin-
päätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 
83/349/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti);(EUVL L 182, 
29.6.2013, s.19 - 76)  



 



2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 
(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännök-



siin: 



• vakuutusyhtiölain 8 luvun 29 §  



(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin TVYL 1 §:n mukaisesti 



• vakuutusyhdistyksiin VakYhdL 10 luvun 1 §:n mukaisesti  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
UVYL 40 b §:n mukaisesti  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin merimieseläkelain 196 §:ssä ja maatalousyrittä-
jän eläkelain 126 §:n mukaisesti. 



2.5 Kansalliset suositukset 
• Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet, joita sovelletaan vakuutustoimintaan niiltä 



osin kuin ne eivät ole ristiriidassa vakuutustoimintaa koskevien säädösten kanssa. 
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3 Tavoitteet 
 



   



(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on  



• varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja 
riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuu-
desta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen 
laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. 



• palvella mahdollisimman kattavasti valvottavan tilinpäätöksen laadintaa. 
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4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kos-
kevat määräykset 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



4.1 Vakuutusyrityksen laskentajärjestelmälle asetetut vaatimukset 



4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 8 )  



(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten 
tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät ai-
heuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen yhteisiä palve-
luja käyttäville kirjanpitovelvollisille ja yhden yhtiön eri toiminnoille ja vakuutusluokkaryh-
mille.  



(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi 
on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja meno-
lajikohtaiset tiedot. 



(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpi-
dossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tie-
toja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja kustannuslaskenta on voitava täsmäyttää liikekirjanpitoon. Täsmäytys-
laskelmat tulee dokumentoida ja varustaa niiden laatijan allekirjoituksella. 
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(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla hen-
kilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina. 



(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskel-
maan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuok-
ranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoihin kiinteistösijoitusten 
tuottoina. 



4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  9 - 1 0 )  



(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankinta-
menoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumi-
set, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamisiksi sekä sijoi-
tus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta.  



(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpi-
tonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet ar-
vonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).  



4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä. 



(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosit-
tain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanotta-
jalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista palveluista vapailla 
markkinoilla perittävillä korvauksilla. 



(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannus-
hintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset 
menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkiksi saadut hyvitykset 
poolien hoitokuluista, rinnakkaisvakuutusten palkkiot ja työttömyysvakuutuksen hoitopalk-
kiot. Menonvähennyserä on myös kansaneläkelaitokselta saatu korvaus työterveyshuol-
losta. Menonsiirto kirjataan palvelun myyjän menojen vähennykseksi ja palvelun ostajan 
menojen lisäykseksi. 



(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palve-
lujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa meno-
jen lisäykseksi. 
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4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikau-
sien virheiden korjaukset 



4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien vir-
heiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaise-
malla.  



(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan 
pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa 
oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja muutetaan ver-
tailutiedot jokaiselta tilinpäätöksessä esitettävältä tilikaudelta ikään kuin uutta tilinpäätök-
sen laatimisperiaatetta olisi sovellettu aina.  



(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useam-
malta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi 
(KILA:n lausunto 2005/1750). 



(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen. 



(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tili-
kausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.  



4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja ai-
kaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa 
koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia kos-
kevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan. 



(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen. 



4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät 
(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanra-



han määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän 
kurssiin.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 3 – 2 6 )  



(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamis-
ten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 
Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa. 
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(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätös-
päivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisoh-
jetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten valuuttamääräisten 
erien vaihtuvilla ja kiinteillä kursseilla laskettujen lukujen erotuksena, mikäli menettely an-
taa oikean ja riittävän kuvan kurssimuutosten vaikutuksesta. 



(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä 
ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset 
menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina 
tuloina/menoina.  



(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta 
käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikai-
suna käsittelylle ei myöskään ole. 



4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon  
(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen 



käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (An-
nettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon 
luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin 
sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun 2 a ja 2 b §:n mu-
kaista arvostusta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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5 Sijoitusten arvostaminen hankintame-
noon 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet 
(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti. 



(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momen-
tissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 8 )  



(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiin-
teiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006). 



(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumi-
sen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.  



(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, ker-
tyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 





file://Klut41/data/Saantely/Maaraykset_vakuutussektori/Vakuutusyhtiot/Suomi/all/398D5822AF7FFBBEC22571150056A542


file://Klut41/data/Saantely/Maaraykset_vakuutussektori/Vakuutusyhtiot/Suomi/all/398D5822AF7FFBBEC22571150056A542
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5.1.1 Sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 0 )  



(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy joh-
dannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopi-
mukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (poikkeus VYL 8 
luku 16 § 2 momentti). Vaihtoehtoisesti voidaan koko yhdistetty instrumentti kirjata ja ar-
vostaa yhtenä kokonaisuutena. Alimman arvon periaatetta noudatetaan myös siinä tapauk-
sessa, että lainan pääoma on turvattu. 



(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu 
erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta 
merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuu-
desta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyarvo. 



5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen 
palautukset 



(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusai-
kanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 1 6 )  



(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutus-
aikanaan suunnitelman mukaan. 



(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä 
osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan ra-
kennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus VYL 8 luku 
16 § 1 momentti). 



(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvon-
alentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvon-
alentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta. 



(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitel-
man mukaisista poistoista (16.10.2007). 



(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman 
muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman 
mukaisia poistoja. 
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5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinaväli-
neiden arvonalentuminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 7 )  



(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista 
johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa 
on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:  



• liikkeeseenlaskijan merkittävät taloudelliset vaikeudet 



• koronmaksun viivästyminen tai maksamatta jättäminen 



• konkurssi tai muu taloudellinen uudelleenjärjestely.  
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



5.1.4 Arvonkorotus 



(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 9 – 2 5 )  



(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuus-
yritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentu-
misella alennetun hankintamenon määräisinä.  



(20) Tytär- ja osakkuusyritysten osalta arvonkorotuksia saa tehdä vain asunto- ja kiinteistöyh-
teisön 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. 



(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suun-
nitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään 
poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2.7 kohta 
(58) ja luku 14.15.4 kohta (57). 



(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen pa-
lautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia pois-
toja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus 
kirjataan arvonkorotuksena. 



(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskel-
maan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen 
käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. 



(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. 
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(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tu-
loutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhtey-
dessä taseesta. 



5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 



momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merki-
tään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimää-
räisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).   



(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioi-
hin. 



5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus 
(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyt-



töomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momen-
tissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 2 )  



(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai 
päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonko-
rotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 



(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitel-
lään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä sellaiset 
ennen vuotta 1978 tehdyt arvonkorotukset, joiden vastaerä on vapaassa omassa pää-
omassa, kuten arvonkorotukset, joilla on katettu vastuuvelan kasvua. 



(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden 
arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta 1978 voi-
massa olleiden säännösten perusteella. 
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6 Saamiset 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



6.1 Saamisten arvostaminen 
(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi 



merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen ar-
voon.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 6 )  



(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, 
jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.  



(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, 
jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen 
johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, josta ei 
todennäköisesti saada maksusuoritusta, kirjataan luottotappioksi. 
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7 Suojaaminen hankintamenopohjai-
sessa kirjanpidossa 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään   



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



7.1 Yleiset periaatteet 
(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja 



sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä. 



(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen 



• tiettyä sijoitusta tai sen osaa, samanlaisten sijoitusten ryhmää tai kassavirtaa  



• vastuuvelkaa 



tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.  



(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia 
johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdan-
naissopimuksia.  



(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suo-
jausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset 
kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.  



(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja 
VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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7.2 Kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 2 2 )  



(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaami-
sen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suo-
jauksen kohteesta ja suojaussuhteesta. 



Suojauksen tehokkuus 



(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos ku-
moaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti. 



Suojattava riski 



(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskei-
hin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödyke-
riski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussuhteessa joko arvon tai rahavirran 
muutoksia. Yksilöidyn riskin täytyy vaikuttaa tulokseen ja siltä on pystyttävä suojautumaan. 



(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että: 



• suojattavat riskit ovat yksilöitävissä, 



• suojaus on tehokas ja 



• suojausinstrumentti ja suojattavat erät ovat kohdistettavissa toisiinsa. 



Suojausinstrumentti 



(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yri-
tyksen ulkopuolinen vastapuoli.  



(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voi-
massaoloajalle.  



(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien kor-
koelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvon-
muutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.  



(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on koh-
distettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.  



Suojauskohde 



(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen 
riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suo-
jattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta sijoituksesta. 



(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyt-
täen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoi-
tuksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen riski, jolta suojaudutaan. 
Lisäksi suojatusta riskistä johtuvan kunkin ryhmään kuuluvan yksittäisen sijoituksen arvon 
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odotetaan vaihtelevan samansuuntaisesti suhteessa riskistä johtuvaan koko ryhmän ar-
vonmuutokseen. 



(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markki-
naehtoisen vastuuvelan korkoriski. 



Suojaussuhde 



(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain 
siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot: 



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



• Dokumentoinnin tulee sisältää: 
– yksilöidyt tiedot suojausinstrumentista ja suojauskohteesta, 
– kuvaus suojattavasta riskistä (riskeistä) ja riskin (riskien) luonteesta, 
– arvio ko. suojaussuhteen tehokkuudesta (selvitys siitä, miten vakuutusyritys 



arvioi suojausinstrumentin kykyä kumota suojattavasta riskistä johtuvat muu-
tokset suojattavan erän arvossa), 



– kuvaus siitä, miten ja milloin kyseessä olevaa suojauksen tehokkuutta mita-
taan, 



– kuvaus yrityksen riskienhallinnan tavoitteesta ja suojaukseen ryhtymisen 
strategiasta, jotka liittyvät tähän suojaukseen.  



• Suojauksen odotetaan kumoavan suojattavasta riskistä johtuvat arvon tai rahavirto-
jen muutokset erittäin tehokkaasti alun perin dokumentoidun, kyseistä suojaussuh-
detta koskevan riskienhallintastrategian mukaisesti. 



• Suojauksen tehokkuus on mitattavissa luotettavasti toisin sanoen sekä suojauskoh-
teen arvo tai rahavirrat että suojausinstrumentin käypä arvo ovat määritettävissä 
luotettavasti. 



• Suojausta on arvioitu jatkuvasti, periodikohtaisesti ja kumulatiivisesti, ja sen on to-
dettu tosiasiallisesti olleen hyvin tehokas eli suojauksen tehokkuuden tulee olla vä-
lillä 80 - 125 % koko suojauksen ajan. 



(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut 
periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuu-
den arviointimenettelyistä. 



(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja do-
kumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjan-
pidossa ei-suojaavana. 



7.3 Vastuuvelan suojaus 
(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.  
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7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 4 – 2 7 )  



(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja 
markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.  



(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kir-
janpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suo-
jausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta. 



(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannais-
sopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettu-
jen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä on riittävä yh-
teys. Arvonmuutosten välillä on riittävä yhteys, ja suojaus on tehokas, jos suojaavan joh-
dannaisen arvonmuutokset kumoavat suojattavan kohteen arvonmuutokset 80 – 125 %:sti. 



(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tu-
lee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai 
EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa tehtävä 
muu vakuusjärjestely.  



7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 8 – 3 4 )  



Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä 



(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien 
johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä. 



Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen 



(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvon-
muutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon. 



(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojatta-
van markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten 
arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaan, mikäli se seuraa-
vassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. Peruutus kirjataan sijoitusten arvonalen-
tumisten palautuksiin. 



(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaa-
viin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot. 



(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tili-
kauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai 
tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan jaksottaa johdannais-
sopimuksen jäljellä olevalle juoksuajalle.  
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(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -
125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän 
jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely 
on esitetty määräys- ja ohjekokoelman luvussa 8.2. 



(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot. 
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8 Johdannaissopimukset 
 



   



8.1 Yleistä 
(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 



• sen arvo muuttuu tietyn koron, rahoitusinstrumentin hinnan, hyödykkeen hinnan, 
valuuttakurssin, hinta- tai kurssi-indeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin taikka 
muun muuttujan arvon muuttuessa 



• se ei sopimusta tehtäessä vaadi lainkaan nettosijoitusta tai vaatii pienemmän netto-
sijoituksen kuin vaadittaisiin toisentyyppisissä sopimuksissa, joiden odotettaisiin 
reagoivan markkinatekijöiden muutoksiin vastaavalla tavalla 



• se toteutetaan tulevana ajankohtana. 



Johdannaissopimusten määritelmät 



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



(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osak-
keet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja 
korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronvaihtosopimuksiin liittyvät op-
tiot (swaptiot) sekä luotto-optiot ja luottoswapit. 



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



(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, kor-
koinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset. 



(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran 
vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pää-
omien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaihdeta sopimusten osapuol-
ten kesken. 



(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen teke-
mistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuk-
sen eräpäivää. 
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(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai 
niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).  



(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, 
joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määri-
tetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään 
säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.  



8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä  



8.2.1 Optiosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 2 0 )  



Sopimuksen solmiminen 



(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi 
merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asete-
tusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon saadun en-
nakkomaksun luonteisesti velaksi. Taseeseen kirjattavassa preemiomaksuerässä tulisi ot-
taa tarvittaessa huomioon sopimuksen tekemiseen välittömästi liittyvät palkkiot ynnä muut 
kulut. 



Sopimuksen sulkeminen 



(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta mak-
setun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position 
sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai kuluksi sille tilikau-
delle, jolloin sopimus suljetaan. Vastaavasti tulisi kirjata tuotoksi tai kuluksi alkuperäisestä 
sopimuksesta saadun, aikaisemmin kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja vas-
takkaisesta sopimuksesta maksetun preemion erotus. 



Sopimuksen raukeaminen 



(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksa-
mansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, 
jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset arvonmuutokset 
oikaisevat tuottoa ja kulua. 



Sopimuksen toteuttaminen 



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



(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, 
maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushin-
nan lisäykseksi tai vähennykseksi. 



Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 
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(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan 
(markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilin-
päätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai 
positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää. 



(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuk-
sen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen 
tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, joka vastaa suojatta-
vasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden tuotoksi kirjattua määrää. Kuluksi 
tulisi kirjata myös suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä 
osa preemion arvonlaskusta. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä 
alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vas-
taavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon 
erotuksesta vastaavasti kulua. 



(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -
kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskel-
maan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. Mikäli kuitenkin sopimuk-
sen negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys 
tulisi kirjata tulosvaikutteisesti. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli 
se osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä 
alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei 
tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteutetaan. 



(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei 
tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopi-
muksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tulisi kirjata. 



8.2.2 Termiinisopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  2 1 – 3 2 )  



Sopimuksen solmiminen 



(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei 
suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi 
taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna ai-
kaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai ku-
luksi, jolloin sopimus suljetaan. 
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Sopimuksen toteuttaminen 



(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin to-
teutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden 
poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jol-
loin luovutus tapahtuu. 



(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden han-
kintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä 
tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerran laadittavassa tilin-
päätöksessä asianomaista omaisuuslajia koskevien määräysten mukaisesti. 



(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoas-
taan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikau-
den tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus nettoarvon tilitykseen syntyy. 



(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai 
position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuk-
sesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuuden periaatteella tuo-
toksi tai kuluksi sinä ajanjaksona, johon suojaus kohdistuu. 



(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, 
joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä 
oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella suojataan tulevia 
termiinisopimuksen kohde-etuuteen tehtäviä sijoituksia, voidaan nettoarvon tilityksen mää-
rällä oikaista kohteen hankintahintaa. Hankintamenon oikaisu jaksottuu hankitun joukko-
velkakirjalainan tai rahamarkkinasijoituksen hintaerojaksotuksen yhteydessä kyseisen inst-
rumentin pitoajalle. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi so-
pimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti ar-
vioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luetuista eristä tilikauden kuluksi kirjattua määrää oikaistuna sopimuk-
sesta aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla. 



(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken to-
dennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta 
määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta (arvonalennuksen palautus) oikaistuna sopimuksesta aikaisemmin 
kirjatuilla arvonmuutoksilla. Termiinisopimuksen arvonlaskusta tulisi kirjata kuluksi myös 
suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylittävä osuus. Ylitystä 
vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraavassa tilinpää-
töksessä aiheettomaksi. 



(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvon-
muutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kir-
jata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuitenkin sopimuksen negatiivinen 
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arvonmuutos ylittää suojattavien erien positiivisen arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata ku-
luksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se osoittautuu seuraa-
vassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termii-
nikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi 
termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero 
voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta tilinpäätöksen anta-
maan kuvaan tilikauden tuloksesta. Valuuttatermiinillä suojattu lyhytaikainen valuuttamää-
räinen saaminen tai velka voidaan kuitenkin arvostaa suoraan termiinikurssiin, mikäli kor-
koeron merkitys on vähäinen. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken toden-
näköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisem-
pina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen sopimuksen sulke-
mista tai päättymistä tehtävässä tilinpäätöksessä kuluksi. Realisoitumattomia tuottoja ei 
tulisi kirjata.  Ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen 
piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurs-
sin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti vaikuta 
tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  3 3 – 3 8 )  



Sopimuksen solmiminen 



(33) Koron- ja valuutanvaihtosopimusten solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen 
solmimishetkellä ei suoriteta maksuja. Kaikki sopimukset tulisi kuitenkin rekisteröidä ta-
seen ulkopuolisina sitoumuksina sopimusten tekohetkestä alkaen. 



Sopimuksen sulkeminen 



(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi 
jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuk-
sella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli saamis- tai velkaerä on 
poistunut taseesta, johdannaissopimuksen voitto tai tappio tulisi kirjata heti tuotoksi tai ku-
luksi. 



Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuk-
sen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. 



(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja 
valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen 
nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta tase-
erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua arvostuskulua. Sopimuksista aiheutuvien tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kirjata kuluksi 
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määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä kirjattua positii-
vista arvonmuutosta. Suojattavan tase-erän tai positioon luettavien erien arvonnousun ylit-
tävä osuus diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen negatiivisesta erotuksesta tulisi kui-
tenkin aina kirjata kuluksi. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, mikäli se 
osoittautuu seuraavassa tilinpäätöksessä aiheettomaksi. 



(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuu-
tosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen 
kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua tulisi kirjata. Mikäli kuiten-
kin kassavirtojen nykyarvojen negatiivinen erotus ylittää suojattavan kohteen positiivisen 
arvonmuutoksen, ylitys tulisi kirjata. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus tulisi peruuttaa, 
mikäli se seuraavassa tilinpäätöksessä osoittautuu aiheettomaksi. 



Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä 



(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilin-
päätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimää-
räisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi. 
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9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostoso-
pimukset 



 



   



9.1 Arvopapereiden lainaus 



9.1.1 Lainaksiantaja 



O H J E  ( k o h d a t  1 - 4 )  



(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa. 



(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia 
koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja 
muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tulisi merkitä 
tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti tuotoksi. 



(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja 
saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden 
poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -
tappio. 



(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä. 



9.1.2 Lainaksiottaja 



O H J E  ( k o h d a t  5 - 9 )  



(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan 
myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi 
lainaksiantajalle. 



(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettu-
jen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan 
määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muut vastikkeet (kä-
teisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikkeet) tilinpäätökseen suoriteperusteisesti 
kuluksi. 



(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle 
realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen 
suuruinen myyntivoitto tai -tappio. 
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(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä ai-
heutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi. 



(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lai-
nauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuk-
sen päivämäärä ja myyntihinta. 



9.2 Takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  1 0 – 1 2 )  



(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti 
niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan ta-
seeseen. 



(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet 
tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi. 



(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omai-
suuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu kor-
vaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen voimassaolo-
ajalle. 
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10 Sijoitusten käypien arvojen määrittämi-
nen 



 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



10.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 9 )  



(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus). 



(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätös-
päivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, 
käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäätöspäivän kurssi 
on määritetty KILA:n yleisohjeessa ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja 
muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 



(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten ar-
vostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä. 



(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös 
sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämi-
seen. 



(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetel-
män toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perustel-
tava ja menetelmä dokumentoitava. 
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(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuusteki-
jöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomi-
oon varovaisuuden periaatteen mukaisesti. 



10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen 



(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa 
tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, ve-
sialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. 
Kiinteistöön katsotaan kuuluvan maa-alue, rakennus ja niihin liittyvä irtaimisto. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 2 0 )  



(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotet-
tavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus. 



(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.  



(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä va-
pailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuk-
sella. 



(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään seuraavasti: 



• sijoituskiinteistön osista tai vastaavien sijoituskiinteistöjen markkina-arvosta johdet-
tuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määritettävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen tuottoarvoon perustuvien arvostusmallien ja –tekniikoiden 
avulla laskettuun arvoon, jos se on luotettavasti määritettävissä; tai 



• jos sijoituskiinteistön käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, sijoituskiinteistö 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon: 



• kiinteistön käyttötarkoitus, ikä, kunto ja erityisominaisuudet 



• rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, sopivuus rakennustarkoituksiin ja kunnal-
listeknisten töiden valmiusaste 



• vuokrataso, vuokrasopimusten sisältö ja alueen vuokranäkymät 



• yleinen markkinatilanne ja tuottovaatimukset. 



(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon mää-
rityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien 
käyttö on erityisesti tällöin suotavaa. 



(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määri-
tetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön ve-
loista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakkeiden velkaosuuden 
vähentämisessä noudatetaan olennaisuuden periaatetta. 
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(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua 
alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uu-
delleen arviointiin. 



(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta 
taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravara-
joituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta 



10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 1 – 3 3 )  



(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa. 



(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätös-
päivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen 
puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole pörssin kau-
pantekopäivä tai milloin noteerausta ei ole, tätä päivää edeltävää viimeistä vastaavaa kurs-
sia. 



(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa 
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. 



(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-ar-
von kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten 
kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköistä luovutusar-
voa. Peruste tälle on selostettava tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. 



(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo mää-
ritetään  



• rahoitusvälineen osista tai samanlaisten rahoitusvälineiden markkina-arvosta joh-
dettuun arvoon, jos niiden markkina-arvo on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• yleisesti hyväksyttyjen arvostusmallien ja –tekniikoiden avulla laskettuun arvoon, 
jos se on luotettavasti määriteltävissä; tai 



• jos rahoitusvälineen käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, rahoitusväline 
arvostetaan siten, kun VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta ta-
holta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voi-
daan sitä käyttää käypänä arvona. 



Tytäryritysten osakkeet ja osuudet 
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(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai 
osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä ar-
vottomina. 



Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet 



(28) 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 



(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää 
markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin 
käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvona käytettävä 
enintään substanssiarvoa. 



Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset 



(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei 
ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotap-
pion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttämistä. Nimellisar-
voa on alennettava, vaikkei luottotappiota olisi vielä lopullisesti todettu. 



Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit 



(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa 
markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja 
siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäköinen lunastusarvo liikkee-
seenlaskijan tai muun osapuolen takaamien suoritusten nykyarvona (rahavirtojen nyky-
arvo). 



Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet 



(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua 
markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. 
Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtojen nykyarvoon 
tai optioiden arvonmääritysmalliin. Mikäli tällaisen markkinahinnan laskemiseen käytetään 
jotakin arvonmääritysmallia, on valitun menetelmän käyttö perusteltava ja menetelmä do-
kumentoitava. Valittua arvonmääritysmallia on kyseisen johdannaissopimuksen osalta so-
vellettava jatkuvasti, ellei ilmene perusteltua syytä sen muuttamiselle. 



(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on 
osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapi-
täviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, miksi käytetty malli antaa tar-
kemman arvion johdannaisen käyvästä arvosta. 
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11 Tuloslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



11.1 Tuloslaskelman kaava 
(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen. 



(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoit-
tavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV. 



(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) har-
joittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutus-
liikkeessään. 



(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat 
osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja 
kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutusyhtiön 
tai sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai sivuliike harjoittaa hen-
kivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkovakuutus-
luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. Täl-
löin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henki-
vakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II. 



(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan 
kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoimin-
nan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa. 



(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 – 1 1 )  



(10) Annettaessa STMtpA:n mukaista tuloslaskelman kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voi-
daan joko käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimik-
keitä lisätään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa 
siirtää pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 



 



(11) Tuloslaskelmassa varustetaan tulosta heikentävät erät ja negatiiviset erotukset miinusetu-
merkillä (-). 



 



I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus1 



 Vakuutusmaksutuotot 
Vakuutusmaksutulo       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta2         _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 



Liikekulut4             _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta5     _____ 
Tasoitusmäärän muutos           _____ 
Vakuutustekninen kate/tulos5          _____ 



 
  1 Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää 
pois, jos vakuutusteknisiä laskelmia on vain yksi. 
2 Osuus merkitään vain jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava sivuliike harjoittaa merkittävässä määrin myös vahinkova-
kuutusta. 
3 Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä. 
4 Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty nettomäärä. 
5 Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuutusteknisessä laskelmassa. 
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II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1 



Vakuutusmaksutulo 
 Vakuutusmaksutulo         _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonnousut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____ 
 Korvausvastuun muutos      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos 
 Vakuutusmaksuvastuun muutos       _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9         
        Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset   _____ 
        Muiden sijoitusten arvonlaskut       _____  _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto2        _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 



III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1 



Vakuutusmaksutulo3 



Sijoitustoiminnan tuotot           _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ 
Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ 
Korvauskulut 
 Maksetut korvaukset3        _____ 
 Korvausvastuun muutos3        _____  _____ 
Vakuutusmaksuvastuun muutos3          _____ 
Liikekulut4             _____ 
Sijoitustoiminnan kulut           _____ 
Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut7,9        _____ 
Muut vakuutustekniset kulut3          _____ 
Vakuutustekninen tulos/kate5          _____ 
  



 
  6 Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
8 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotus. Arvonkorotus voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luvun 9 §). 
9 Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu. 
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IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1 



Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ 
Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ 
Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut6,11,7,8      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan kulut vahinkovakuutuksessa6,11       _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut6,11,7,9      _____  _____ 
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto6        _____ 
Muut tuotot 
 Konsernireservin vähennys6,12,13,14       _____ 
 Muut           _____   _____ 
Muut kulut 
 Konserniliikearvon poisto6,12,13,14       _____ 
 Liikearvon poisto13,14         _____ 
 Muut           _____  _____ 
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta16          
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,         _____  _____ 
Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta        _____ 
 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)6     _____  
Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja       _____ 
Tilinpäätössiirrot 
 Poistoeron muutos         _____ 
 Verotusperusteisten varausten muutos                           _____  _____ 
Tuloverot 
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot     _____ 
 Laskennalliset verot6,                   _____  _____ 
Muut välittömät verot           _____ 
Vähemmistöosuudet6           _____ 
Tilikauden voitto (tappio)           _____ 



   
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



11.2 Tuloslaskelman täyttäminen 



11.2.1 Vakuutusmaksutuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



 
  10 Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
11 Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
12 Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
13 Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
14 Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta. 
16 Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
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(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja 
muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä 
ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia maksuja. 



(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen mak-
sut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden 
aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu, veloitettu tai ei. 
Vain perittävissä oleva maksu voidaan sisällyttää maksutuloon maksamattomana.  



(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopi-
muksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita 
vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, että saamisiin liit-
tyvä raukeaminen vähennetään kokemusperäisen arvion mukaisena. 



(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden va-
kuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensi-
vakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta. 



(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa: 



• veloittamatta olevat vakuutusmaksut, silloin kun maksut voidaan laskea vasta vuo-
den lopussa 



• puolivuosi-, neljännesvuosi- tai kuukausieräisistä vakuutuksista veloittamatta olevat 
erät sekä vakuutuksenottajilta perittävät maksutapakorotukset; henkivakuutuksessa 
vain, mikäli niihin on saamisoikeus 



• kertamaksut 



• rinnakkaisvakuutuksessa vakuutusyhtiön tai -yhdistyksen osuus kokonaisvakuutus-
maksuista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajilta saatavat jälleenvakuutusmak-
sut 



• portfoliosiirtomaksut 



• TyEL 163 § mukaisen laiminlyönnin ajalta peritty korotus. 



(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa: 



• luottotappiot vakuutusmaksusaamisista 



• jälleenvakuutuksen- ja edelleenvakuutuksenottajille hyvitetyt portfoliosiirtomaksut  



• lakkautettujen vakuutusten maksunpalautukset 



• vakuutusmaksuvero, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, lii-
kennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmämak-
sut ja luvussa14.6 luetellut muut julkiset maksut. 



(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, 
kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksu-
suoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luottotap-
piokirjauksen palautus merkitään samaan tuloslaskelman erään.  
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(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot. 



Jälleenvakuuttajien osuus 



(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksetta-
vat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuu-
tussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vähennetä palkkioita 
ja voitto-osuuksia. 



Vakuutusmaksuvastuun muutos 



(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  
Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa 
ja kuluissa. 



11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 4 1 )  



Maksetut korvaukset 



(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumis-
ajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luo-
vutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut. 



(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskuk-
selle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista. 



(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällyte-
tään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutusla-
jien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(26) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu vahingoittunut omaisuus ja luotto- ja takaus-
vakuutuksen vahingoista yhtiölle tai sivuliikkeille jääneet vastavakuudet, joita tilinpää-
töshetkellä ei vielä ole realisoitu ja joita ei ole vähennetty korvausvastuusta, merkitään 
käyvästä arvosta kuitenkin enintään vastuun määräisenä tilikauden maksettujen korvaus-
ten vähennykseksi ja taseen omaisuudeksi. Riidattomat regressisaamiset käsitellään vas-
taavalla tavalla. 



(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. 
Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään 
muihin saamisiin. 



(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen va-
hingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaami-
set voidaan vähentää myös korvausvastuusta. 
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(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina 
saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merki-
tään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti tapahtuu tai 
käypä arvo muuttuu. 



(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmava-
kuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmä-
korvauksia. 



(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a 
§:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat 
korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työ-
kyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toi-
minnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetään erikseen 
omina erinään maksetuissa korvauksissa, eikä niitä sisällytetä vakuutuslajikohtaisiin mak-
settuihin korvauksiin. ( Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään 
maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja 
tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukset). (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttunei-
den eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokor-
vauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä 
ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen 
vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut 
merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n 
osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voimaan 
1.1.2017) 



(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon 
tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suori-
tukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merkitään myös 
VEKL:stä eläkelaitokselle aiheutuvien menojen ja kulujen peittämiseksi saatavat erät kor-
koineen. Saaminen/velka VEKL:stä kirjataan korkoineen siirtosaamiseen/-velkaan. 
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Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos 



(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien kor-
vausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö 
Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 
11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvaus-
vastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitami-
sesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suurui-
sena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuo-
toissa ja kuluissa. 



(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana erä-
nään. 



11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 2 – 4 5 )  



(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. 
Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana 
hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksenantajien puo-
lesta, mutta vastaa tällöinkin juridisesti vakuutuksenottajalle vain vakuutussopimuksessa 
tarkoitetusta omasta osuudestaan. 



(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa 
kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla 
osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutusluokkaryhmän 
korvaukseksi. 



(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaa-
vasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.  



(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkais-
vakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuu-
tuksena pooliosuuksien suhteessa. 



11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 5 2 )  



(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopaperei-
den indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentu-
misten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot. 



(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä 
muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikau-
delle, jona voitonjaosta on päätetty. 
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(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarauspro-
visiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisää-
teisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutusmaksuja pakkotäytän-
töteitse perittäessä kertyneet viivästyskorot ja kertakaikkiset viivästyskorotukset. 



(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon 
ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopa-
perin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).  



(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai 
muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitou-
tunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestelyn tulee olla liikkeeseen-
laskijaa tai muuta osapuolta sitova siten, ettei sitä voida purkaa sopimusaikana. 



(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyn-
tituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä ko-
rot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omistusyhteyskiinteistöyhtei-
söiltä. 



(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa. 



11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 3 – 5 4 )  



(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa 
kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat ar-
vonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 luku 9 §). 



(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Si-
joitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset 
arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arvostettaessa sijoitukset 
käypään arvoon ja kirjattaessa arvon muutos tuloslaskelmaan. 



11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 6 0 )  



(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan 
pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan 
hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot. 



(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pää-
omavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä 
muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 



(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitus-
toiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat 
liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti. 
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(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet 
korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien 
jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut. 



(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 
12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja 
työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 
§:n 1 momentissa ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja 
korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa. 



11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 1 – 6 3 )  



(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot. 



(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitus-
toiminnan tuotoissa ja kuluissa. 



(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-
tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin. 



11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut  



O H J E  ( k o h d a t  6 4 – 7 0 )  



(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka synty-
vät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoitu-
neiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.  



(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätök-
sessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden 
palautuksiin. 



(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannais-
sopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopi-
mus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksesta syntynyt tulos 
kirjata hankintahinnan lisäykseksi ja vähennykseksi. 



(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syn-
tyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna. 



(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukai-
nen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuk-
siin. 



(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin 
välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja 
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avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulokseen, mikäli se ei olennaisesti 
vaikuta tilinpäätöksen antamaan kuvaan tilikauden tuloksesta. 



(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopi-
musten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oi-
kaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja. 



11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset 



O H J E  ( k o h d a t  7 1 – 7 2 )  



(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoi-
minnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti 
merkitä muiden sijoitusten kuluihin. 



(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoi-
minnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuot-
toihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata taseessa ”Muihin velkoi-
hin” ja maksetut vastikkeet merkitään vastaavasti ”Muihin saamisiin”. 



11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  7 3 )  



(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luo-
vutuksessa syntynyt voitto/tappio.  



11.2.11 Liikemenot ja poistot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 1 )  



(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. 



(75) 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 suunni-
telman mukaiset poistot ja myyntivoitot/tappiot 



• valinnaisesti myös liikearvon/konserniliikearvon suunnitelman mukaiset poistot ja 
konsernireservin vähennys, ellei niitä ole esitetty muissa kuluissa/tuotoissa. 



(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon 
kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin. 



(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 
14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esite-
tyllä tavalla. 



Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin 
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(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosään-
töjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti: 



(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat ku-
lut 



• Vahingon, eläkehakemuksen ja muun 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 



(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin 
hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja 
seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 14.4). (Annettu 
29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapa-
turma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapa-
turma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunnan 
kuluista. Myös tulevan jälleenvakuutuksen korvaustoiminnan kulut esitetään tässä erässä. 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(82) 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 



(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot 
sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet. 



(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut 



• Vakuutuskannan hoitaminen 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   51 (124)  
     



 



 



 



  
 



• Tulevan ja menevän jälleenvakuutuksen kannan hoitaminen 



• Vakuutusmaksun veloittaminen ja periminen 



• Hyvitysten ja alennusten käsittely 



• Tilastojen laadinta 



• Maksu- ja vastuuvelkaperusteiden laatiminen 



• Tuotesuunnittelu 



• Vahingontorjunta (ennalta ehkäisevä) 



(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut 



• Yrityskuvan ylläpitäminen 



• Tiedotustoiminta 



• Konttori-, henkilöstö- ja koulutuspalvelut ynnä muut sisäiset palvelut 



• Sisäinen laskentatoimi 



• Kirjanpito ja tilinpäätös 



• Tilintarkastus 



• Sisäinen tarkastus 



• Ylin johto ja hallintoelimet 



• Omistaja- ja sijoittajasuhteiden hoitaminen 



• Lakisääteiset maksut 



(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään: 



• ETK:n kustannusosuus = työeläkeyhtiön osuus ETK:n yhteisesti katettavista kus-
tannuksista (ennakot ja lopullinen tarkistuserä) 



• Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu 
oikeushallintomaksu 



• Finanssivalvonnan valvontamaksu  



(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK 
erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Ky-
seisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.  



(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne 
ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 



(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheu-
tuvat kulut 



• Sijoitussuunnitelmien tekeminen 



• Sijoituspäätösten tekeminen 
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• 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 



(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut 



• Muihin tuottoihin kirjatusta suoritteiden myynnistä aiheutuvat kulut 



(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vä-
hennyseränä. 



(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueor-
ganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien ke-
hittäminen. 



(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaa-
vasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön 
mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat kulut) merkitään aina 
tuloslaskelman toimintokohtaisiin liikemenoihin. Suoraan omistettua ja yhtiömuotoista kiin-
teistöä kohdellaan samalla tavalla. Kiinteistöjen omia ylläpitokuluja ei sisällytetä näihin ku-
luihin.  



Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero 



(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta 
suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).  



(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2. 



(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon. 



(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä 
mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä 
voi olla esimerkiksi verotus. 



(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonais-
poistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen 
vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. Kertynyt poistoero 
esitetään taseen vastattavaa puolella tilinpäätössiirtojen kertymässä. 
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11.2.12 Muut tuotot ja kulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 9 – 1 0 0 )  



(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hal-
linto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän 
ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat kulut (luku 4.2).  



(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot 
ja kulut. 



11.2.13 Tilinpäätössiirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 1 – 1 0 2 )  



(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten 
varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja 
alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella kate-
taan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslaskelmassa investoin-
tivarauksen vähennykseksi ja poistoeron lisäykseksi. (Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 



11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 3 – 1 0 9 )  



(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.  



Tilikauden verot 



(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa 
otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen 
ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot. 



(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimer-
kiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien 
verot) tai liitetiedoissa. 



(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suorite-
perusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudat-
taen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.  



Laskennalliset verot 



(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon 
jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tili-
kaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään taseessa. 
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(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos.  Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka 
tai -saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 



(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisoh-
jetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).  
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12 Tase 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



12.1 Taseen kaava 
(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen kaavaa yksityiskohtaisempia tietoja, voidaan joko 
käyttää tilinpäätöksen liitetietoja tai lisätä kaavaan nimikkeitä. Jos kaavan nimikkeitä lisä-
tään, pääryhmien nimikkeitä ei saa muuttaa, pääryhmiä ei saa jakaa, eriä ei saa siirtää 
pääryhmästä toiseen eikä esitysjärjestystä saa muuttaa. 
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VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet 
Kehittämismenot         _____ 
Aineettomat oikeudet1        _____ 
Liikearvo          _____ 
Konserniliikearvo2,3         _____ 
Muut pitkävaikutteiset menot       _____ 
Ennakkomaksut1         _____   _____ 
Sijoitukset 
Kiinteistösijoitukset 
 Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet    _____ 
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä   _____  _____ 
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteisyrityksissä 
 Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä  _____ 
 Samaan konserniin kuuluvien yritysten liikkeelle 
  laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja 
 lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   _____ 
 Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1,2  _____ 
 Osakkeet ja osuudet omistusyhteisyrityksissä4  _____ 
 Osakkeet ja osuudet muissa omistusyhteisyrityksissä2 _____ 
 Omistusyhteisyritysten liikkeelle laskemat 
 rahoitusmarkkinavälineet ja lainasaamiset 
  omistusyhteisyrityksiltä     _____   _____ 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet      _____ 
 Rahoitusmarkkinavälineet     _____ 
 Osuudet yhteissijoituksista     _____ 
 Kiinnelainasaamiset      _____ 
 Muut lainasaamiset      _____ 
 Talletukset       _____ 
 Muut sijoitukset      _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletesaamiset       _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset       _____ 
Saamiset 
Ensivakuutustoiminnasta 
 Vakuutuksenottajilta1      _____ 
 Vakuutusedustajilta1      _____  _____ 
Jälleenvakuutustoiminnasta        _____ 
Muut saamiset         _____ 
Maksamattomat osakkeet/osuudet/  
takuupääoma/pohjarahasto        _____ 



 
  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. 
4 Erä esitetään vakuutusyhtiön ja yhdistyksen taseessa ja konsernitaseessa, jos osakkeita ja osuuksia ei konsernitaseessa eritellä muista 
omistusyhteysyrityksistä. 
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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           _____ 



  



 
  5 Erä esitetään konsernitaseessa. Erillistilinpäätöksessä laskennalliset verovelat ja saamiset saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen 
merkitä omana eränään taseeseen (KPL 5 luvun 18 §). KPA 2 luvun 6 §:n mukaan liitetietona on esitettävä KPL 5 luvun 18 §:ssä tarkoite-
tut laskennalliset verovelat ja –saamiset, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. 
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VASTATTAVAA 
Oma pääoma/Peruspääoma9 
Vakuus9          _____ 
Muu peruspääoma9         _____ 
Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____ 
Takuupääoma         _____ 
Ylikurssirahasto         _____ 
Arvonkorotusrahasto         _____ 
Vararahasto6          _____ 
Käyvän arvon rahasto        _____ 
Muut rahastot 
 Yhtiö/yhdistysjärjestyksen mukaiset 
 rahastot       _____ 
 Muut rahastot       _____ 
 Keskushallinnon tili9      _____  _____ 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)       _____ 
Tilikauden voitto (tappio)         _____ 
Pääomalainat           _____ 
Vähemmistöosuudet2        _____ 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Poistoero       _____   
 Verotusperäiset varaukset     _____  _____ 
Konsernireservi2,3         _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vahinkovakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen 
 vakuutusmaksuvastuu7     _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen  
 vakuutusmaksuvastuu7,8       _____ 
 Vahinkovakuutuksen korvausvastuu7   _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Henkivakuutuksen korvausvastuu7    _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus     _____  _____ 
 Lakisääteisen eläkevakuutuksen korvausvastuu7,8   _____ 
 Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7     _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 
 Vakuutustekninen vastuuvelka      _____ 
 Jälleenvakuuttajien osuus       _____  _____ 
Pakolliset varaukset 



 
   
6 Kohtaa sovelletaan osakeyhtiöissä. 
7 Vahinkovakuutus/henkivakuutus/lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos tuloslaskelmaan sisältyy vain yksi vakuutustek-
ninen laskelma. 
8 Erällä tarkoitetaan omalla vastuulla olevaa eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennettynä osuutta. 
9 Erä merkitään sivuliikkeen osalta 
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 Eläkevaraukset1        _____ 
 Verovaraukset1        _____ 
 Muut pakolliset varaukset1       _____  _____ 
Jälleenvakuutustalletevelat          _____ 
Velat 
 Ensivakuutustoiminnasta       _____ 
 Jälleenvakuutustoiminnasta       _____ 
 Joukkovelkakirjalainat       _____ 
 Vaihtovelkakirjalainat        _____ 
 Lainat rahoituslaitoksilta       _____ 
 Eläkelainat         _____ 
 Muut velat         _____ 
 Laskennalliset verovelat5       _____  _____ 
Siirtovelat            _____ 
Vastattavaa yhteensä          _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)  
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12.2 Taseen täyttäminen 



12.2.1 Aineettomat hyödykkeet 



(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävai-
kutteiset menot. 



(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  8 - 1 0 )  



(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset 
oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet. 



(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syn-
tynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin. 



(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparan-
nusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjel-
mien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli ne on akti-
voitu. 



12.2.2 Sijoitukset 



Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat 



O H J E  ( k o h t a  1 1 )  



(11) Saman konsernin yrityksellä tarkoitetaan tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä kaik-
kia niitä yhteisöjä, jotka kuuluvat emo- ja tytäryrityksenä laajimpaan konserniin, jossa va-
kuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys on mukana riippumatta siitä, ovatko ne yhdistelty konser-
nitilinpäätökseen. Saman konsernin yritys on käsitteenä laajempi kuin konserniyritys. Sa-
man konsernin yritys voi olla esimerkiksi vakuutusyhtiö ja sen tytäryritys, mutta myös va-
kuutusyhtiön oma emoyritys tai viimeksi mainitun muu tytäryritys. (Konserniyritys: Vakuu-
tusyhtiö tai vakuutusyhdistys ja sen oman konsernin tytäryritykset ovat konserniyrityksiä) 
(KILA:n lausunto 1991/1557). 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 – 2 9 )  



(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutus-
yhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritel-
lään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konsernin kaikki 
omistukset, mutta ei laajemman konsernin omistuksia (Osakkuusyritys KPL 1 luku 8 §). 



(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhtei-
sön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin 
sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär-, osakkuus- 
tai muu omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin kuin osakkeita ja osuuksia 
ei esitetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 
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Kiinteistösijoitukset 



Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiin-
teistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuok-
raoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oikeudet vesivoimalaitoksen 
käytössä olevaan vesivoimaan edellyttäen, että vesivoiman käyttöoikeuden vakuudeksi on 
vahvistettu kiinnitys.  



(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liit-
tymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja 
vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet, jotka on aktivoitu. 



(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhtei-
söissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoi-
tukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään tase-erään Osakkeet ja osuudet. 



Lainasaamiset 



(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin 
luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma-
lainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.  



(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään 
kiinteistösijoituksina. 



Muut sijoitukset 



Osakkeet ja osuudet 



(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan 
osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoi-
men yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa, puhelinosuus-
todistukset, siirtokelpoiset liittymismaksut ja ynnä muut vastaavan tyyppiset erät. 



Rahoitusmarkkinavälineet 



(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kun-
tien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiin-
teätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee tiettyjen tekijöiden mukaan, 
esimerkiksi pankkien välisten markkinoiden tai euromarkkinoiden korkokannan mukaan, on 
myös pidettävä rahoitusmarkkinavälineisiin kuuluvina. 



(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumuk-
set, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (in-
deksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat, muut joukko-
velkakirjalainat, talletustodistukset sekä muut vastaavat jälkimarkkinakelpoiset haltija- ja 
määrännäisvelkasitoumukset. 
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Osuudet yhteissijoituksista 



(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt 
tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä. 



Lainasaamiset 



(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat 
kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelai-
nat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja henkilökuntalainat.  



Kiinnelainasaamiset 



(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan 
lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelai-
nasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden vakuutena on myös vakuu-
tuskirja.  



Talletukset 



(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoi-
tus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei 
koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikka ne tuottaisivat korkoa. 



Muut sijoitukset 



(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitus-
ten kohtiin. 



Jälleenvakuutustalletesaamiset 



(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, 
jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenva-
kuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä jälleenvakuutuksenot-
tajat ovat pidättäneet. 



(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata 
niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenotta-
jalle. 



(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan 
velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden 
antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään annettuina pantteina 
vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa.  



12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhti-
öissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mah-
dolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoitukset.  
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(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin 
liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.  



(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, 
joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kes-
ken. 



(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön 
osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin. 



12.2.4 Saamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 4 5 )  



Saamiset ensivakuutustoiminnasta 



(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinko-
vakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovi-
tuilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä riippumatta siitä, 
onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä veloitettu vai ei.  



(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuu-
tussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja 
joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa. 



(36) Saaminen TyEL 186 §:n mukaisesta pakkovakuuttamisesta ja pakkovakuuttamisen yhtey-
dessä peritty korotus sekä TyEL 163 §:n mukainen myöhässä otetun TyEL:n mukaisen va-
kuutuksen johdosta peritty vakuutusmaksun korotus merkitään saamiseksi ensivakuutuk-
senottajilta. 



(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittä-
jiltä ja vakuutusasiamiehiltä.  



Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 



(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenva-
kuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.  



(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut saamiset 



(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja ve-
lallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).  



(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteis-
toimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet 
vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.  



(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotuk-
seen perustuvat saamiset. 
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(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkova-
kuutuslajien jakojärjestelmästä. 



Maksamattomat osakkeet ja osuudet 



(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merki-
tystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta. 



Laskennalliset verosaamiset 



(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli 
nämä ovat olennaisia.  



12.2.5 Muu omaisuus 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



Aineelliset hyödykkeet 



(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Ta-
varavarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä kor-
vausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, mikäli sitä ei ole 
vähennetty korvausvastuusta. 



Rahat ja pankkisaamiset 



(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nos-
toa ei koske aikarajoitus. 



Muu omaisuus 



(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus. 



12.2.6 Siirtosaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 7 )  



Korot ja vuokrat 



(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei 
vielä ole maksettu.  



(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankki-
saamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena 
olevat sijoitukset. 



Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 



(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muu-
tos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.  
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(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuoletta-
maan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettä-
vissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi vaikutusaikanaan. 



Muut siirtosaamiset 



(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset 
erät (tulojäämät ja menoennakot). 



(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaali-
turvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täy-
dentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan olennaisuuden periaa-
tetta noudattaen siirtosaamisena taseeseen. 



(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta. 



(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen 
saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkatto-
mien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen 
kustannustenjaon saamiserään. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan. 



12.2.7 Oma pääoma 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 8 – 5 9 )  



Käyvän arvon rahasto 



(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 
luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 



(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi 
sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta kyseessä olevista ra-
kennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka on merkitty tuloslaskelmassa ku-
luksi. 



12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 0 )  



(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Pois-
toeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 
11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 
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12.2.9 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 1 )  



(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut 
lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



 



12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 2 – 6 4 )  



Vakuutusmaksuvastuu 



(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä 
taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta 
(zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata kuluksi vaikutusaikanaan. 



Korvausvastuu 



(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja ta-
kausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidat-
tomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.  



Jälleenvakuuttajien osuus 



(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai va-
kuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jäl-
leenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuvelan bruttomää-
ristä. 



12.2.11 Pakolliset varaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



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



12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut 
vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten 
nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisille muille yrityksille. 



(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omis-
tukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenva-
kuutustalletevelkoihin. 
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12.2.13 Velat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 6 )  



Velat ensivakuutustoiminnasta 



(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen makset-
tuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja 
vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille tai ensivakuutusta hoita-
ville yhtiöille.  



(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutus-
maksusaamisista. 



Velat jälleenvakuutustoiminnasta 



(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuu-
tuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat. 



(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole 
tilitystä, esitetään tässä erässä. 



Muut velat 



(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun 
tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.  



(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoi-
mintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden 
perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksut. 



(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palo-
suojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen en-
nakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydessä tilitettä-
vät sosiaaliturvaan liittyvät erät sekä vahvistettuun verotukseen tai ennakkoverolippuun 
perustuva maksamaton tulovero. 



(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutus-
lajien jakojärjestelmälle. 



Laskennallinen verovelka 



(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. 
Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa 
käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon 
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuva laskennallisen verove-
lan tai -saamisen muutos. Käyvän arvon muutokseen sisältyvä laskennallinen verovelka tai 
-saaminen saadaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 
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12.2.14 Siirtovelat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 7 – 8 1 )  



(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan lasken-
nalliset erät (menojäämät ja tuloennakot). 



(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liitty-
vine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henki-
lösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusvelka) siltä osin, kuin 
niitä ei tilitetä tilikaudelta maksettuja palkkoja koskevien ennakonpidätysten yhteydessä, 
maksamattomat palkkiot sekä ensi- että jälleenvakuutuksen osalta, maksamattomat va-
kuutusmaksut, vuokrat ja korot.  



(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka si-
sällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Lii-
tolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.  



(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttö-
myysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien 
kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Annettu 9.3.2016, 
voimaan 1.4.2016) 



(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja 
opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen. 
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13 Rahoituslaskelma 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä 
rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tili-
kauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä 
konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja 
niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 7 )  



(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai 
epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä 
ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. Rahoituslaskelma 
on esitettävä myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta. 



(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laati-
misesta (30.1.2007).  



Rahoituslaskelmamallit: 



Suora rahoituslaskelma 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Saadut vakuutusmaksut        _____ 
 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____ 
 Maksetut korvaukset         _____ 
 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____ 
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 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        _____ 
 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        _____ 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(Epäsuora rahoituslaskelma) 



Liiketoiminnan rahavirta 
 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____ 
 Oikaisut           
                   Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos1                _____ 
  Sijoitusten arvonalentumiset ja       
  arvonkorotukset tai realisoitumattomat      
                   arvon muutokset2        _____ 



 
  1 Omalla vastuulla olevan vakuutusteknisen vastuuvelan muutos. 
2 Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset sekä tuloutetut arvonkorotukset ja niiden oikaisut. Mikäli sijoitukset arvos-
tetaan kirjanpidossa käypään arvoon, lisätään/vähennetään sijoitusten realisoitumattomat arvon muutokset. 
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  Realisoitumattomat kurssi voitot/-tappiot     _____ 
  Pakollisen vastuuvajauksen muutos     _____ 
  Suunnitelman mukaiset poistot      _____ 
  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua     _____ 
  Muut oikaisut3         _____ 
 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        _____ 
 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        _____ 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



 
  3 Muut oikaisut esim. rahoituskulut, investointien rahavirtaan sisällytettävät myyntivoitot ja -tappiot sekä tuloverot varsinaisesta toimin-
nasta. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   72 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



14 Liitetiedot 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä 
VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, 
STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot sekä muualla laissa (esi-
merkiksi AML) vaaditut tiedot. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 )  



(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikau-
delta. 



 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 



14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 1 0 )  



(6) Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Vahinkovakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista  
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 Jälleenvakuutus  
 



Henkivakuutus 
 Ensivakuutus 
  Kotimaasta 
  ETA-valtioista 
  Muista valtioista 
 Jälleenvakuutus  
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukai-
sesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä va-
kuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuolella tehtyjen va-
kuutussopimusten vakuutusmaksutulo ei ylitä 5 % ensivakuutusmaksujen kokonaismää-
rästä. Rajaa tarkastellaan vahinko- ja henkivakuutuksen osalta erikseen. 



(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään 
vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen. 



(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen vakuutusmaksu-
tuloon. 



(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).  



14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 – 1 4 )  



(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta 
vuodelta seuraavan 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 tasoitusmäärän muutosta  (rivit 1-4) 



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



(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksu-
tuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla 
ja voitto-osuuksilla. 



(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden 
vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksu-
tulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuitenkin ilmoittaa 
kolmen suurimman ensivakuutusluokkaryhmän tiedot sekä jälleenvakuutuksen tiedot. 



(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):  



Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat: 
 



Lakisääteinen tapaturma       (20 §)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 



 
  1 Työtapaturma- ja ammattitautilaki i (459/2015) 
2 Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) 
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Oikeusturva         17 
Matka-apu         18 
Muut         16 



14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 – 1 9 )  



(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien 
osuutta eritellään seuraavasti: 



 Henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus 
 Muu yksilöllinen henkivakuutus 
 Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus 
 Muu kapitalisaatiosopimus 
 Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 
 Muu ryhmähenkivakuutus 



 Eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus 
 Muu yksilöllinen eläkevakuutus 
 Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus 
 Muu ryhmäeläkevakuutus 



 Jatkuvat vakuutusmaksut 
Kertamaksut 



 Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen 
Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta 



(16) 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 olemassa olevista vakuutuksista on odotet-
tavissa seuraavanakin vuonna.  



(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut mak-
setaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset. 



(18) Henkivakuutuksessa maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään 
seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 Henkivakuutus 
 Eläkevakuutus 
Jälleenvakuutus  
Maksetut korvaukset yhteensä 
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Josta: 
Takaisinostot 
Säästösummien takaisinmaksut 
Muut 
 



Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista  



(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 
kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausva-
kuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muussa tapauksessa 
sovelletaan luvun 14.2 määräyksiä. 



14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut 
korvaukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 – 2 1 )  



(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 



Ensivakuutus 
 TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2 
  Työnantajan osuus 
  Työntekijän osuus 
 YEL:n mukainen vakuutus 



Valtion eläkerahastoon suoritettava 
siirtymämaksu (-) 
Vakuutusmaksutulo1 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) 
 TyEL 
 YEL 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



 



 



(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti: 



 Ensivakuutus 
 Maksettu eläkkeensaajille 
  TyEL:n mukainen vakuutus 



 
  1 Luottotappioilla vähennettynä 
2 Erään sisällytetään TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen korjausmaksut ja jälleenvakuuttajien osuus (-) 
 





tel:n
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  TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 2 
  YEL:n mukainen vakuutus 
              YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 
 Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia1 
  TyEL-eläkkeet 
  YEL-eläkkeet 
 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen  
 perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta 
  YEL:n valtion osuus 
  VEKL:n valtion korvaus 
Korvaustoiminnan hoitokulut 
Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Maksetut korvaukset yhteensä 



 (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



 (Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.5 Henkivakuutuksen lisäedut 
(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tar-



koitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisä-
eduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen. 



(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, 
korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten. 



(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustek-
niseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 5 )  



(25) Liitetiedoissa tulee kertoa: 



• Lisäetujen jakamista koskevista tavoitteista ja siitä miten lisäetujen jakamista kos-
kevat tavoitteet tilikaudella ja pitkällä aikavälillä ovat toteutuneet. Jos tavoitteita ei 
ole saavutettu, selvityksestä tulee ilmetä perustelut/syyt sille sekä asian vaikutus 
annettavien lisäetujen määrään (eurot). Mikäli lisäetutavoitteita on tilikaudella muu-
tettu, tulee kertoa perustelut/syyt muutokselle ja muutoksen vaikutuksesta tulevien 
lisäetujen määrään. Liitetiedossa tulee antaa selvitys, mikäli tulevien lisäetujen va-
rausta (lisäetuvastuu) on tilikaudella käytetty muuhun kuin lisäetuihin. Selvityksestä 
tulee silloin käydä ilmi myös asian vaikutus tulevien lisäetujen määrään. 



• Lisäetujen jakamista koskevan päätöksen vaikutus tilikauden tulokseen (eurot), 



 
  1 Maksettuihin/saatuihin kustannustenjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien 
aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta. 
2 Erään sisällytetään jälleenvakuuttajien osuus (-) 
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• Tulevien lisäetujen vastuun bruttomuutos (eurot) tilikaudella, (alkusaldo + määrän 
lisäys tilikauden aikana ja - määrän vähennys tilikauden aikana = tilikauden loppu-
saldo) (”varaukset” = lisäetuvastuu). 



14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 6 )  



(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähen-
netyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjes-
telmämaksut eritellään seuraavasti: 



Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista1 
Jakojärjestelmämaksut 
Vakuutusmaksuvero 
Palosuojelumaksu 
Liikenneturvallisuusmaksu 
Työsuojelumaksu 
Muut julkiset maksut 
Yhteensä 



14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 8 )  



(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
 Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin2 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2 



  Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)3 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Tuotot kiinteistösijoituksista2,4 
  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 



 
  1 Ei koske työeläkevakuutusyhtiötä 
2 Kyseiseen tase-erään liittyvät tuotot 
3 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle nimikkeelle (Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ja Tuotot sijoituksista muihin omis-
tusyhteysyrityksiin), mikäli osakkuusyrityksen erityisluonne vaatii esittämistä sijoitustoiminnan alla. 
4 Tuotot ja korkokulut saman konsernin yrityksiltä on kerrottava erikseen kunkin erän osalta 
5 Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon KPL 5 luvun 2 a ja 2b §:n mukaisesti 
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 Tuotot muista sijoituksista2,4 



  Osinkotuotot 
  Korkotuotot 
  Muut tuotot 
 Yhteensä 
 



Arvonalentumisten palautukset 
 Myyntivoitot 
 Yhteensä 
 
Sijoitustoiminnan kulut 
             Kulut kiinteistösijoituksista 
            Kulut muista sijoituksista 
            Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4 
 Yhteensä 
 
Arvonalentumiset ja poistot 
             Arvonalentumiset 
             Rakennusten suunnitelmapoistot 
 Myyntitappiot 
 Yhteensä 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen 
arvonkorotuksia ja niiden oikaisua 
Sijoitusten arvonkorotus 
Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 
Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 
arvon muutoksia5  
            Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot 
seuraavasti: 



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



14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 9 )  



(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eri-
tellään liitetiedoissa seuraavasti: 



Sijoitustoiminnan tuotot 
Sijoitustoiminnan kulut 
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Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten 
realisoitumattomia arvon muutoksia 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut 
Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut 
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa 



14.9 Liikekulut 



14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 0 – 3 3 )  



(30) 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 
 



(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti: 



Vakuutusten hankintamenot: 
 Ensivakuutuksen palkkiot 
 Muut vakuutusten hankintamenot 
Vakuutusten hoitokulut 
Hallintokulut: 
 Lakisääteiset maksut  
  ETK:n kustannusosuus 
  Oikeushallintomaksu 
  Finanssivalvonnan valvontamaksu 
  Muut erät 
 Muut hallintokulut 
Yhteensä 



(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, 
joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uu-
distus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle henkilöstölle maksettuja palk-
kioita. 
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14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  3 4 – 3 7 )  



(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). 
Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti: 



Vahinko- ja henkivakuutus: 



Maksetut korvaukset 
Liikekulut 
Sijoitustoiminnan hoitokulut1 
Muut kulut 
Yhteensä 
 



Eläkevakuutus: 



Maksetut korvaukset 
 Korvaustoiminnon hoitokulut 
 Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut 
Liikekulut 



Sijoitustoiminnan hoitokulut1 



  Kulut kiinteistösijoituksista 
  Kulut muista sijoituksista 
Muut kulut 
Kokonaisliikekulut yhteensä 



(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11. 



(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeuk-
selliset menonsiirrot on eriteltävä. 



(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, 
annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikear-
von poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimintokohtaisiin poistoihin. 



 
   1 Mikäli hoitokuluihin sisältyvät myös oman sijoitusorganisaation liikekulut 
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14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikau-
sia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion 
muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset 



14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 8 )  



(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikai-
sempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma pääoman erittely). 



14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 9 )  



(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden 
korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutok-
sista (kuten laskuperusteiden muutokset) sekä virheiden korjauksista. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 



14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 0 )  



(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutok-
sista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje 
suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



Hankintameno 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 



 
Arvonalentumiset 1.1. 
 Edellisenä vuonna loppuun poistetut1 
 Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 
  



 
  1 Hyödykeryhmäkohtaisessa laskennassa 
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14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon 



14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 1 )  



(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:  



Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä 
        hankintameno1    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 osuudet2 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Lainasaamiset 
Muut sijoitukset 
 Osakkeet ja osuudet 
 Rahoitusmarkkinavälineet 
 Osuudet yhteissijoituksista 
 Kiinnelainasaamiset 
 Muut lainasaamiset 
 Talletukset 
 Muut sijoitukset3 
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 luvussa.5.1 kohdassa (8). 
2 Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle riville Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä ja Osakkeet ja osuudet muissa omistusyh-
teysyrityksissä. 
3 Kun muiden sijoitusten määrä on olennainen, on siitä annettava lisätietoa. 
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14.12.2 Kiinteistösijoitukset  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 2 )  



(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta. 



      Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset 
      kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys 
      osakkeet1  yrityksiltä   yrityksiltä 
Hankintameno 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Hankintameno 31.12. 
 



Kertyneet poistot 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
 poistot 
 Tilikauden poistot 
Kertyneet poistot 31.12. 
 



Arvonalentumiset 1.1. 
 Vähennysten ja siirtojen 
 arvonalentumiset 
 Tilikauden arvonalentumiset 
 Arvonalentumisten palautukset 
Arvonalentumiset 31.12. 
 



Arvonkorotukset 1.1. 
 Lisäykset 
 Vähennykset 
 Siirrot erien välillä 
Arvonkorotukset 31.12. 
 



Kirjanpitoarvo 31.12. 



14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 3 – 4 4 )  



(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot: 



 
  1 Sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot 
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Jäljellä oleva hankintameno 
Kirjanpitoarvo 
Käypä arvo 



(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katso-
taan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan va-
paa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpäätöksessä konserniyri-
tysten omassa käytössä. Henkilökunnalle vuokratut tilat eivät ole omassa käytössä. Käytöl-
tään jaetuissa kiinteistökohteissa oman käytön osuus lasketaan tarvittaessa neliömetrien 
tai muun sellaisen jakosuhteen perusteella. 



14.12.4 Osakkeet ja osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  4 5 )  



(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityk-
sissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti. 



14.13 Lainasaamiset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 6 – 4 8 )  



(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä 
oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan. 



         Jäljellä oleva hankintameno: 
Muut lainasaamiset: 
Pankkitakaus 
Takausvakuutus 
Vakuutuskirja 
Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen) 
 



Jäljellä oleva hankintameno 
Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, 
esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällyte-
tään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin. 



(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlai-
nauksen) yhteismäärän seuraavasti: 



Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) 
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) 
Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) 
Muut kiinnelainasaamiset 
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Muut lainasaamiset 
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä 



14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 9 – 5 0 )  



(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti: 



Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo 
vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo) 
  



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 



(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien mak-
settujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on 
suuruudeltaan olennainen. 



14.15 Oma pääoma 



14.15.1 Oman pääoman erittely 



(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaisesti. 



14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 2 )  



(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomis-
tajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti: 
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 Osakepääoma/takuupääoma 
 Muu oma pääoma 
 Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille 
 Vakuutuksenottajien osuus 
 Yhteensä 



14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma 



(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määri-
tellään UVYL 28 §:ssä.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 4 )  



(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää 
vakuuden määrän. 



14.15.4 Arvonkorotusrahasto 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 5 – 5 7 )  



(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen 
mukaan seuraavasti: 



 Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset 
 Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 
 Yhteensä 



(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaan. 



(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuk-
sesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään 
rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta 
tilikausilta kyseessä olevista rakennuksista tehtyjä suunnitelman mukaisia poistoja, jotka 
on merkitty tuloslaskelmassa kuluksi. 



14.16 Voitonjakokelpoiset varat 
(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 



§:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä 
ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voitonjaosta osakkeen-
omistajille/takuupääoman omistajille. Laskelma annetaan vain tilikaudelta.  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  5 9 )  



(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista: 



Tilikauden voitto 
+ Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin 
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- Taseen osoittama tappio 
- Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä1 



- Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 



- 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 määrä1,2 



- Muut jakokelvottomat erät (ks. mm. VYL 16 luku 5 §) 
- Muut 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 



14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka 



14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu 



(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yh-
teenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun las-
kennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä. 



14.17.2 Korvausvastuu 



(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään 
viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä. 



14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 2 )  



(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti: 



 Vakuutustekninen vastuuvelka 
 Vakuutusmaksuvastuu 
 Korvausvastuu 
 Jälleenvakuuttajien osuus 
 Yhteensä 



14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 3 )  



(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan 
seuraavasti: 



 
  1 Siirtymäaika: aktivoitu ennen 31.12.2004 (OYL:n muutos 30.12.2004/1304) 
1 Ei sisällä valuuttakurssieroja. Laskennallinen verovelka tulee ottaa huomioon. 
2 Ei koske sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevien sijoitusten realisoitumattomia arvonnousuja ja kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävien rahoitusvälineiden arvonnousuja. 
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Vakuutusmaksuvastuu 
 Vastaiset eläkkeet 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu  
 Ositettu lisävakuutusvastuu 
 Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä  
 



Korvausvastuu 
 Alkaneet eläkkeet 
 Tasoitusmäärä  3 
Korvausvastuu yhteensä 
 



Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä 



14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 4 )  



(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti: 



Alkaneiden eläkkeiden vastuu 
 Varsinainen vastuu 
 Tasausvastuu 
Yhteensä 
Vastaisten eläkkeiden vastuu 
Vakuutustekninen vastuuvelka 
Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta 
Vastuuvelka taseessa 



(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017) 



14.18 Velat 



14.18.1 Pitkäaikaiset velat  



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  6 5 )  



(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista ve-
loista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



 



 
 
 
 
3 Koskee vain Eteraa 
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Muut liitetiedot 



14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 6 – 6 7 )  



(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä 
ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta 
vaikutuksesta tuloverotukseen. 



(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista ve-
roveloista ja -saamisista (12.9.2006). 



14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 8 – 7 9 )  



Vakuudet 



(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu 
omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on an-
nettu esimerkiksi seuraavasti: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri/IAS 24 ja OYL 
8 luku 6 §) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain. 



(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän 
velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti: 



• vieraan pääoman erä1, josta vakuus (vakuudet) on annettu 



• kiinteistökiinnitykset 



• irtaimistokiinnitykset 



• pantit 



• takaukset. 



(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain. 



 
  1 Vakuutustekninen vastuuvelka, jälleenvakuutustalletevelat, muut velat ja siirtovelat (STMtpA 12 §) 
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Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut 



(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu: 



• omasta puolesta 



• konserniyritysten puolesta 



• omistusyhteysyritysten puolesta 



• lähipiiriin kuuluvien muiden kuin konserniyritysten puolesta (Lähipiiri IAS 24 OYL 8 
luku 6 § i) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• osakkeen-/ ja takuuosuudenomistajien puolesta 



• muiden puolesta. 



(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seu-
raavasti: 



• vuokravastuut (ml. leasingvastuut) (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



• takaisinostovastuut 



• eläkevastuut 



• johdannaissopimuksista johtuva vastuu (luku 14.22 kohta (84)) 



• muut vastuusitoumukset 



• muut vakuutusyhtiötä koskevat taloudelliset vastuut/järjestelyt.  



(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä 
seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja 
lunastusehdot. 



(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oi-
kean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun 
euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituksesta (KPA 2 luku 7 § 
3 mom.) ja arvostusperiaatteista. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi: 



• Vastuu ALV 13 a §:ssä tarkoitetun verovelvollisuusryhmän alv-velasta (ALV 188 §) 



• Kuluksi kirjaamattomat pääomalainan korot 



• Rah.vakL:n siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä arvo, myydyn ja edelleen pan-
tatun vakuuden käypä arvo ja tieto siitä, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus palaut-
taa se. 



(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/si-
toumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vas-
tuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden periaatetta noudattaen nimel-
lisarvoon tai sitä korkeampaan todennäköiseen arvoon. Mikäli vastuun rahamäärää on vai-
kea arvioida, tulee vastuusta antaa kirjallinen selostus niin yksityiskohtaisesti, että tilinpää-
tös antaa oikean ja riittävän kuvan vakuutusyrityksen tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. 
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(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kui-
tenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonais-
määrä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vastaava erittely. 



(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yh-
teisvastuu. 



14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 0 – 8 2 )  



(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laa-
dusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen 
kestoajasta. 



(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, 
määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista 
tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.  



(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvo-
paperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti. 



14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot 



O H J E  ( k o h d a t  8 3 – 8 9 )  



(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttä-
misessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi sel-
vittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpidollinen) ja muuhun tar-
koitukseen. Edellä mainitut tiedot tulisi antaa, jos johdannaissopimusten määrä on merkit-
tävä tai niihin perustuva riski on olennainen vakuutusyrityksen toiminnan kannalta. Jos joh-
dannaissopimusten merkitys on vähäinen, tulisi tästä mainita erikseen. 



(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti: 



Korkojohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Koronvaihtosopimukset 
Valuuttajohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
 Valuutanvaihtosopimukset 
Osakejohdannaiset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
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 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 
Muut johdannaissopimukset 
 Termiini- ja futuurisopimukset 
 Optiosopimukset 
  Ostetut 
  Asetetut 



Muut 



(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopi-
musten osalta. 



(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot 
edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdan-
naisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalta ostetun valuutan tilin-
päätöshetken eurovasta-arvo ja osakejohdannaisten osalta osakkeiden käypä arvo tilin-
päätöshetkellä. Lisäksi tulisi esittää kussakin alaryhmässä sopimusten ajallinen ulottuvuus, 
jos tieto on olennainen sopimuksiin liittyvän riskin arvioimiseksi. 



(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen 
markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määri-
tysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin alaryhmän osalta 
erikseen. Valuuttamääräiset sopimukset tulisi muuttaa euromääräisiksi avista- tai termii-
nikurssiin sopimuksesta riippuen.  



(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaati-
osta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä. 



(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut 
laskentaperiaatteet. 



Vastuuvelan suojaaminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 0 – 9 2 )  



(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tieto-
jen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä 
siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sovelletaan kirjanpidollista suo-
jaamista.  



(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön talou-
dellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan 
välittymiseksi. 



(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämi-
sessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on 
yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat riskienhallinnan tavoit-
teet ja strategia. 
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14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 3 – 9 9 )  



(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään 
seuraavasti: 



 Henkilöstökulut: 
 Palkat ja palkkiot 
 Eläkekulut 
 Muut henkilösivukulut 
 Yhteensä 



(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja 
palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan 
ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkioita (luku 14.9.1). Palkkoihin ja 
palkkioihin ei lueta luontaisetuja. 



(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut ku-
ten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina 
henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat tietyssä prosenttisuhteessa 
palkkojen ja palkkioiden määrään. Eläkekulut, jotka sisältävät sekä pakollisista että vapaa-
ehtoisista eläkejärjestelyistä aiheutuvat kulut, esitetään erikseen. 



(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja 
vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hal-
lintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvista toimielin-
kohtaisesti: 



• Palkat ja palkkiot 



• Eläkesitoumukset 



• Rahalainojen yhteenlaskettu määrä, määrän lisäys ja vähennys tilikauden aikana 
sekä lainojen pääasialliset korko- ynnä muut ehdot 



• Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan 
luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin koh-
tiin. 



(98) Vakuutusyhtiö, jonka arvopaperit ovat AML:ssa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin koh-
teena tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, antaa palkoista ja palkkioista sekä eläkemaksuista tiedot henkilöittäin eriteltyinä. 



(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukau-
sien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällyte-
tään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa on oikaistava 
yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos kirjanpitovelvolli-
sen palveluksessa on suhteellisen paljon osa-aikaisia työntekijöitä, voidaan tilikauden työ-
tunnit laskea yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen henkilön teoreettisella kokonaistunti-
määrällä.  
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14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 0 – 1 0 1 )  



(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot sa-
man konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä 
muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien osak-
keiden ja osuuksien tiedot on annettava erittelyssä, mikäli kyseessä olevat osakkeet ja 
osuudet edellä mainittujen osakkeiden ja osuuksien kanssa ylittävät STMtpA 13 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdan rajat. Erittely annetaan vain tilikaudelta. 



(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen 
merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä 
mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin kuin 
kiinteistön omistusta ja hallintaa. 



14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei 
koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet 



(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätök-
sen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista. 



(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihto-
ehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 
mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 4 )  



(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhtei-
sön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuu-
sitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



14.26 Pääomalainat 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 5 )  



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











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   97 (124)  
     



 



 



 



  
 



14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 6 )  



(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske 
konsernia): 



Vakavaraisuuspääoma1 



 Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen2 
 Tilinpäätössiirtojen kertymä 
 Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero 
 Osittamaton lisävakuutusvastuu 
        Tasoitusmäärä 3 
 Pääomalainat 
 Aineettomat hyödykkeet(-) 
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 
 Muut erät4 
  



TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus 
 



(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



14.28 Riskit ja riskienhallinta 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 2 )  



(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaat-
teet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja val-
vonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luokittelu, riskimittarit, valvonnanrajat) 
sekä raportointi. 



(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta 
olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita ris-
kejä. 



(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallinnanstrategiat 



• Riskienhallintaprosessit 



• Vakuutusmatemaattiset oletukset ja 



 
  1 Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuuspääoma on määritelty TVYL 16 §:ssä.  
2 TVYL 16 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuuspääoma eritellään siten, että oma pääoma tappioiden ja ehdotetun voitonjaon vähentämisen 
jälkeen sekä arvostuserot esitetään netotettuina. 
3 Esimerkiksi TVYL 16 d §:n mukaiset omistukset 
4 Koskee vain Eteraa, Eteran tasoitusmäärästä vakavaraisuuspääomaan luettava osa. 
 
 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   98 (124)  
     



 



 



 



  
 



• Määrällisiä tietoja vakuutusriskeistä. 



(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategiat 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Määrällisiä tietoja sijoituskannan riskirakenteesta. 



(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista operatiivisista riskeistä. 



(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa: 



• Riskien määrittely ja riskienhallintastrategia 



• Riskienhallintaprosessit ja 



• Kuvaus olennaisista muista riskeistä. 



14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 1 3 )  



(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös 
konsernin liitetietoihin. 
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15 Tunnusluvut 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän mää-
räyksen säännöksiä. 



15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  



15.1.1 Yleistä 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  5 - 1 2 )  



(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden 
osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa 
ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä. 



(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnus-
lukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja 
riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tarvittaessa lisätietoja. 



(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan 
muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, 
mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä. 
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(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos 
työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilin-
päätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitettava niiden laskentakaavat ja tun-
nuslukujen sisältö. 



(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaa-
van raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja 
edellisen tilikauden tiedot. 



15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 5 6 )  



Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 



(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja 
työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 
1.3.2015) 



Sijoitustoiminnan nettotuotto  



(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(15) 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. 



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



(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa.  



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 
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(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä.  



(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoito-
kulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalk-
kiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen va-
luuttakurssierot) siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmak-
sut, takaisinmaksupalkkiot ja muut korkotuotot. 



(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.  



(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutu-
neeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.  



(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti). 



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod). 



(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti). 



Liikevaihto 
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(32) Liikevaihto = 



 +vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita 
 ja jälleenvakuuttajien osuutta 
 +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja 
 +muut tuotot 



(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela li-
säksi kansaneläkelaitoksen osuuden. 



Kokonaisliikekulut 



(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti. 



Kokonaistulos 



(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)= 
 +Vakuutusliikkeen tulos3 
 +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 
 +Hoitokustannustulos 
        +Muu tulos 



Tulosanalyysi (ei koske Melaa) 



(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan 
lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta to-
teutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkistusmaksun erotuksesta joh-
tuva kyseisen osan korjaus per 1.7.v-1.  



 
       Vakuutusliikkeen tulos (Liite 1.10) 



(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattami-
seen käytettävissä oleva maksuosa. 



(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon 
tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen 
erotuksesta johtuva korjaus. 



(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan. 
 



Vastuuvelan tuottovaatimus 



(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuve-
lan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r. 



 
 



𝑟𝑟𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 +
(1 + 𝑟𝑟)0,5 − 1



(1 + 𝑟𝑟)0,5 (𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 − (1 + 𝑟𝑟)𝑉𝑉�𝑣𝑣−1) 



 



 
  3 Eteran vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa otetaan huomioon yhtiön työkyvyttömyyseläkemenon täydennysmäärä.  Eteran TyEL:n 
mukaisen vakuutuksen erityisperusteiden mukaisesti laskettu suure KP sekä osa, joka arvioidaan tarvittavan työkyvyttömyysliikkeen ta-
soitusmäärästä 
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𝑉𝑉�𝑣𝑣−1 on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  𝑉𝑉𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 ja tilinpäätöksen mu-
kainen vastuuvelka. 



(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä 
tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siir-
tohetkeen asti. 



(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan 
tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristus-
ten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti. 



(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun 
ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuo-
den tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoidaan. 



 
       Hoitokustannustulos (Liite 1.9) 



(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasaus-
vastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 
§:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellisen tilivuo-
den toteutuneen ja arvion erotus. 



(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä 
lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustannusosaan.  



(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan 
lukien suunnitelman mukaiset poistot. 



 
      Muu tulos 



(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen 
kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettui-
hin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksuista tulevan 
tuloksen, vastuunsiirroista johtuvan osittamattoman lisävakuutusvastuun muutoksen, va-
kuutusmaksuvastuun osan VA2 koron, muut tuotot ja kulut sekä analyysillä eriteltyihin tulok-
siin sisältyvä laskentatekninen epätarkkuus. 



(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kan-
nanluovutuksen vaikutusta. 



 
   (Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016) 



Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa) 



(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hal-
lintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta 
saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläkelaitoksen tulee ilmoittaa 
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liikekuluksi kirjatut, hoitokustannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta ai-
heutuneet kulut4. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016) 



Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa) 



(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa vii-
deltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osa-
vuosiraporttia.  



• vakavaraisuusraja  



• vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 



• vakavaraisuuspääoma 



• Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen 
vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste %) 



• Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan (vakavaraisuusasema) 



(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan 
esittää yhdessä tai erikseen.  



Eläkevarat 



(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti 



TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma 



(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työ-
tulosumma- arvio koko vuodelta. 



Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä 



(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen. 



(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, las-
ketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin si-
ten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran. 



(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien 
lukumäärästä. 



15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tun-
nusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut 



15.2.1 Yleistä 



(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden 
Suomessa oleviin sivuliikkeisiin. 



 
  4 Vuodesta 2016 lähtien erään ei sisällytetä eläkelaitokseen työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liitty-
viä henkilöstökuluja. 
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(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös va-
kuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyh-
tiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään. 



(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut 
tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytetty-
jen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä, tulee tun-
nusluvun nimeen lisätä tarkennus ”(IFRS)”. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 0 – 7 3 )  



(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä 
tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä mää-
räyksestä.  



(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja 
muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osa-
vuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.  



(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esite-
tyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslu-
kuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminnan tuloksesta ja talou-
dellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan, on tunnuslukujen yhteydessä annettava tar-
vittaessa lisätietoja.  



(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yh-
tiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on 
lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet. 



(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella 
ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella. 



(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen. 



(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin. 



(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun 
laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä mää-
räyksessä esitetyllä tavalla. 



(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuo-
siraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edelli-
sen tilikauden tiedot. 



Pääomalaina 



(69) Mikäli pääomalainan (saatu) tilikauden aikana kertynyttä korkoa ei ole merkitty tuloslaskel-
maan tai mikäli tilikauden ja aikaisempien tilikausien aikana kertynyttä korkoa ei ole mer-
kitty tuloslaskelmaan ja taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuissa käytettävästä tulok-
sesta ja/tai omasta pääomasta. Pääomalainaa ei oteta huomioon tunnusluvuissa omaan 
pääomaan kuuluvana eränä, mikäli se on esitetty velkana.(Annettu 9.3.2016, voimaan 
1.4.2016) 
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Verot 



(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tu-
loveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen 
veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai aikaisemmilta tilikausilta 
maksettua tai palautettua tai maksuun pantavaa tai palautettavaa veroa. Tuloveroilla tar-
koitetaan tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä veroja.  Jos aikaisempiin tilikausiin kohdis-
tuvien verojen määrä on olennainen, ilmoitetaan tämä tunnusluvusta annettavan tiedon 
yhteydessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Laskennalliset verovelat ja –saamiset 



(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden 
muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisoh-
jeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroja kirjattu taseeseen. Jos 
kaikkia laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ja niiden muutoksia ei ole sisällytetty tulos-
laskelmaan ja taseeseen, kerrotaan tunnuslukujen yhteydessä, että ne on sisällytetty tun-
nuslukuihin ja annetaan tästä menettelystä tarvittavat lisätiedot. 



Tilinpäätössiirtojen kertymä 



(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman 
mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan 
huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen kertymästä vähen-
netään laskennallinen verovelka ennen erän huomioon ottamista omana pääomana. Vas-
taavasti menetellään konsernitilinpäätöksessä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)   



Pakolliset varaukset 



(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden 
taloudellisen luonteen mukaisesti. 



15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen 



15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 4 – 1 0 6 )  



Liikevaihto 



(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
 



(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: 
+vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 
+sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  
+muut tuotot 
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Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos 



(76) Liikevoitto tai -tappio= 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkova-
kuutus) 
±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiir-
toja ja veroja (henkivakuutus) 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Tulosanalyysit 



(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutuotot 
Korvauskulut 
Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta 
 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
 



Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet1 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi 



Vakuutusmaksutulo 
Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, 
niiden oikaisut ja arvon muutokset 
Maksetut korvaukset 
Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 



 
  1 Koskee konsernitilinpäätöstä 
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Liikekulut 
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 
Vakuutustekninen tulos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja 
tasoitusmäärän muutosta 
 



Muut tuotot ja kulut 
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 
Liikevoitto tai -tappio 
 



Tasoitusmäärän muutos 
Lisäedut (asiakasedut)2 
 



Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot ja muut välittömät verot 
Vähemmistöosuudet 1) 
Tilikauden voitto tai tappio 



 
(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



Kokonaistulos 



(79) Kokonaistulos= 
Liikevoitto/-tappio 
+/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän 
arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos 
 



Sijoitustoiminnan nettotuotto 



(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolasken-
nassa. 



(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoimin-
nan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. 



(82) 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 (sijoitus-
omaisuus alle 250 miljoonaa euroa) ja pienet sivuliikkeet (sijoitusomaisuus alle 250 miljoo-
naa euroa) voivat käyttää tunnuslukua laskiessaan sitoutuneena pääomana sijoitusten 
vuoden alun ja lopun keskiarvoa käyvin arvoin ja sijoitusten tuottoina sijoitusten kirjanpidol-
lisia tuottoja, joita oikaistaan sijoitusten arvostuseroilla. 



 
  2 Lisäetuihin sisällytetään takuukoron ylittävät korot 
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(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotet-
tua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun mark-
kina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellisella osuudella koko 
kauden pituudesta, joka on jäljellä tapahtumapäivästä tai tapahtumakuukauden puolivälistä 
kauden loppuun. Tuotto sitoutuneelle pääomalle voidaan laskea myös muulla tavalla, jos 
sen antama tulos ei tarkkuudeltaan olennaisesti poikkea edellä mainitulla menetelmällä 
saadusta tuloksesta. 



(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuus-
tasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä ta-
kaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt, johon ei voida 
soveltaa päiväkohtaista laskentaa, tuotto voidaan laskea käyttämällä kuukausikohtaista 
laskentaa. 



 
Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen ja kulujen erotusta. 



(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan joh-
dannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esi-
merkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ryhmässä. 



(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. 



(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoi-
tusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot 
rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyri-
tyksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin, tehtyjen sijoitusten osalta me-
netellään vastaavasti. 



(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten 
oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoi-
minnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vakuutusliikkeen valuuttakurssierot) 
siltä osin kuin niitä ei pystytä kohdistamaan omaisuuslajeille, toimitusmaksut, takaisinmak-
supalkkiot ja muut korkotuotot. 



(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirja-
taan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.  



(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutu-
neessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat. 



(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).  



Sijoitusjakauma käyvin arvoin 



(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-ar-
voa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (fu-
tuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrottuna option deltalla eli 
johdannaisen riskivaikutus) kohde-etuusarvojen yhteenlaskettua arvoa. Riskikorjattuun ja-
kaumaan ei lasketa mukaan johdannaisten markkina-arvoa. 



(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa. 
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(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron 
rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin mui-
hin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin luetaan kiin-
teistösijoituksiin. 



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



(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä 
Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet. 



(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja mui-
hin sijoituksiin. 



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



(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti). 



 



Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin 
arvoin) 



(100) Kokonaispääoman tuotto= 
±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 



(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen 
keskiarvona. 



(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitet-
tyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muu-
toksilla. 



(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja va-
kuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksu-
tuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut vakuutus-
tekniset vastuuerät. Perustekorkokulu lasketaan kertomalla vuoden alun diskontattu vas-
tuuvelka edellisen vuoden lopussa käytetyllä perustekorolla. Mikäli edellä mainittu mene-
telmä ei anna oikeaa kuvaa perustekorkokulun määrästä, yhtiön tulee laskea perustekor-
kokulu tarkemmalla menetelmällä. 
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(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutu-
neet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman 
kurssivoitot ja -tappiot. 



Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 



(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan 
lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mah-
dollinen osa-aikaisuus. 



(106) 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-aikai-
sia työntekijöitä, voidaan laskea tilikauden työtunnit yhteen ja jakaa summa kokoaikaisen 
henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä. 



15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 0 7 – 1 1 7 )  



Vakuutusmaksutulo 



(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Vahinkosuhde 



(108) Vahinkosuhde – prosentteina = 
korvauskulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = 
korvauskulut (ilman perustekorkokulua) 
x 100 
vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua) 



(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. 



Liikekulusuhde 



(111) Liikekulusuhde prosentteina = 
liikekulut 
x 100 
vakuutusmaksutuotot 



(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutus-
aste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoeh-
toisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta. 



Bruttoliikekulusuhde 
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(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = 
Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita 
x 100 
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta 



Yhdistetty kulusuhde 



(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = 
vahinkosuhde + liikekulusuhde 



(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = 
vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde 



(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä 
bruttoliikekulusuhdetta). 



(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa 



15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 8 – 1 2 1 )  



Vakuutusmaksutulo 



(118) Vakuutusmaksutulo = 
vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta  



Liikekustannussuhde 



(119) Liikekustannussuhde prosentteina = 
+liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen 
hankintamenojen muutosta 
+korvausten selvittelykulut 
 x 100 
kuormitustulo (ja taseen loppusumma) 



(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormi-
tustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liike-
kulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita. 



(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä 
liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käyte-
tään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan. 



15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 2 – 1 2 6 )  



(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuu-
tusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekoh-
taisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osakekohtaisen 
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oman pääoman tämän määräyksen mukaisesti. Lisäksi lasketaan osakekohtainen sub-
stanssi käyvin arvoin. Osakeantioikaisuja ja osakkeiden lukumäärän laskentaa käsitellään 
tarkemmin IAS 33:ssa.  



Osakekohtainen oma pääoma 



(123) Oma pääoma 
 
Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin) 



(124) +oma pääoma 
±sijoitusten arvostuserot2 
±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista 
 
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä 



(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslu-
kujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkiva-
kuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa. 



Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut 



(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen kon-
sernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä 
IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa kerrotaan lasken-
nan toteutustapa. 



 
  2 Sijoitukset, joita ei ole kirjattu taseessa käypään arvoon. 
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16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



16.1 Toimintakertomus  
(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta kos-



kevia säännöksiä.  



(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai 
lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakerto-
muksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.  



(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakerto-
mukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua 
VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  7 - 9 )  



(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintaker-
tomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerkiksi vuosikertomus. 



(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tu-
loslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin 
pääsarakkeittain.  



(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonais-
katsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta 
vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteistä työeläkevakuutusta 
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harjoittavaa konsernia, tulee tämä katsaus esittää sellaisessa muodossa, että siitä käy sel-
västi ilmi, ettei sitä ole laadittu konsernia tai konsernitilinpäätöstä koskevia säännöksiä 
noudattaen. Sen vuoksi muun muassa tuloslaskelma-, tase- ja toimintakertomustermien 
käyttö on rajoitettava viralliseen tilinpäätökseen. 



16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei 
koske työeläkevakuutusyhtiötä) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  1 0 )  



(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstie-
dotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 
luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvollisuudesta. 
Muihin julkisiin vakuutusyhtiöihin sovelletaan säännöksiä osavuosikatsauksesta ja johdon 
osavuotisesta selvityksestä siten kuin VYL 8 luvun 27 §:ssä säädetään. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   116 (124)  
     



 



 



 



  
 



   



 



17 Konsernitilinpäätös 
 



   



(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 



(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 



(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  



• työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 



• vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  



• kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 b §:ssä säädetään ja  



• lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 



17.1 Konsernitilinpäätös 
(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 



1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.  



(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen STMtpA:n säännöksiä noudattaen. 



(6) Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön konserniin kuuluu luottolaitos tai sijoitus-
palveluyritys, konsernitilinpäätös voidaan VYL 8 luvun 22 §:n mukaan laatia myös siten 
kuin RavaL:n 4 luvussa säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi 
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. RavaL:n 4 luvussa tarkoitetun 
ryhmittymän konsernitilinpäätöksessä vakuutustoimialan konsernitilinpäätös laaditaan siten 
kuin tässä luvussa määrätään. 



17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus 



(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta 
riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voi-
maan 1.4.2016) 



(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin 
määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 1 )  



(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten 
työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet. 



(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomis-
tuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär- tai osakkuusyritys tai muu 
omistusyhteysyritys, käsitellään sitä sellaisena siltä osin, kuin osakkeita ja osuuksia ei esi-
tetä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevissa sijoituksissa. 



(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätök-
sen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt 



(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdis-
tellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 
luvun 3 §:n perusteella. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 3 – 1 4 )  



(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konserniti-
linpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu 
osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta olen-
naisia, yhdistely on kuitenkin suoritettava tältä osin. 



(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mai-
nitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muu-
takin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa. 



17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdistelemi-
nen 



O H J E  ( k o h t a  1 5 )  



(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi 
yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 
9.3.2016, voimaan 1.4.2016) 



17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin 
ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset 



(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laaditta-
essa. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 7 – 1 9 )  



(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin 
rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, ar-
vonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 luvun 4 §:n 2 momentin 
mukaisina valmistelevina yhdistelytoimenpiteinä konsernitaseeseen kyseisen tytäryrityksen 
omaisuuden arvonkorotuksiksi, arvonalentumisiksi tai arvonalentumisen palautuksiksi. 
Omaisuuden arvo konsernitaseella ei kuitenkaan saa ylittää omaisuuden käypää arvoa. 
Muunlaisia tytäryritysosakkeisiin tehtyjä arvonkorotuksia menettely ei koske. 



(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää kon-
sernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkoro-
tusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi. 



(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006). 



17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja 
osuudet 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  2 0 )  



(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei elimi-
noida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana 
eränä. 



17.1.6 Osakkuusyritykset 



(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn. 



17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 2 – 2 5 )  



Vakuutusliike 



(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oi-
kean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoi-
tusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava. 



Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut 



(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä elä-
kevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään 
konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmassa. Henkivakuutuk-
seen liittyvä osa voidaan siirtää omana eränä tästä laskelmasta henkivakuutuksen vakuu-
tustekniseen laskelmaan. Vastaavasti voidaan menetellä lakisääteiseen eläkevakuutuk-
seen liittyvän osan kanssa. 
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Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys 



(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti 
tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa. 



Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot 



(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, kes-
keneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus. 



17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jäl-
leenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot 



17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 § 



(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan 
siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pie-
nentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön vastuuvelkaa. Mikäli 
vakuutuskannan luovutus vaikuttaa jälleenvakuuttajien vastuuvelkaosuuksiin tai vastuuva-
jauksen määrään, tehdään niihin vastaavat kirjaukset. 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 7 – 2 9 )  



(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuu-
tos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava 
osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja vastuuva-
jauksen muutoksen osalta. Vakuutuskannan luovutuksen osuudessa on erikseen esitet-
tävä luovutetun ja vastaanotetun kannan vaikutus. 



(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovu-
tusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuu-
tusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kannanluovutuksesta syn-
tynyt tulos (voitto/tappio) merkitään tuloslaskelmassa Muihin vakuutusteknisiin tuottoi-
hin/kuluihin, ellei ole kysymys liikearvosta, joka voidaan aktivoida taseeseen ja kirjata 
suunnitelman mukaisina poistoina kuluksi vaikutusaikanaan KPL 5 luvun 9 §:n mukaisesti. 



(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan 
osakeantipäätöksen mukaisesti. 



17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset 



(30) Finanssivalvonnan suostumuksella vakuutusyhdistys voi VakYhdL 14a luvun nojalla luo-
vuttaa 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. 











     
 Antopäivä: 13.12.2012 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat 



määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 



vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 



 
 Voimassa: 1.1.2013 lukien toistaiseksi  



   120 (124)  
     



 



 



 



  
 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 1 )  



(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toimin-
nasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoimin-
nan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden vastuun siir-
tämisten tai vakuutustoiminnan luovuttamisten osalta noudatetaan normaaleja vakuutus-
maksujen kirjausperiaatteita. 



17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot) 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 2 )  



(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopi-
muksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä 
portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvas-
tuun osalta korvauksiin. 



17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin 
jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot 



M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 3 )  



(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien li-
sävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaa-
maan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun 
osalta vakuutusmaksuihin ja korvausvastuun osalta korvauksiin. 
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18 Kumotut määräykset ja ohjeet 
 



   



(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan 
määräykset ja ohjeet:  



• Vakuutusvalvontaviraston vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyh-
distyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliik-
keille ja lailla perustetuille eläkelaitoksille antaman määräys- ja ohjekokoelman 
Dnro 9/101/2011 luvun 6 Kirjanpito, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakerto-
mus liitteineen 



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjan-
pito- ja tilinpäätöskäsittely  



• Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta koskevien määräykset ja ohjeet Dnro 7/01.00/2012 luvun 10 Sijoitus-
ten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta liitetietoineen. 
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19 Muutoshistoria 
 



   



 
Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu sen voimaantulon jälkeen seuraavasti 
 
Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016 
 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita kirjanpitolain muutoksilla (laki kirjanpitolain muuttamisesta 
1620/2015) 



• muutettu määräyksiä ja ohjeita vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muutoksilla (laki vakuutusyhtiölain 
8 ja 16 luvun muuttamisesta 1665/2015) 



• lisätty 5 luvun kohta (17), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 
• kumottu aikaisempi luku 10 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon ja suojauslaskenta, minkä 



johdosta luvut on numeroitu uudelleen 
• muutettu 10 luvun kohdat (14) ja (25) 
• muutettu 11 luvun tuloslaskelman kaava alaviitteineen 
• muutettu 12 luvun tasekaava alaviitteineen 
• lisätty 17 luvun kohta (15), minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 



 
Samalla on tehty eräitä yksittäisiä selvennyksiä määräysten ja ohjeiden kirjoitusasuun.  
 



Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016 



• muutettu 11 luvun kohdat (32) ja (80)  



• muutettu 14 luvun kohdat (21) ja (34)  



• muutettu 15 luvun kohdat (13) ja (39) 



Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöille työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävistä toimista annettui-
hin määräyksiin ja ohjeisiin.  
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 31.12.2016 



• muutettu 15 luvun kohdat (35)-(47) 
 
Muutokset liittyvät työeläkevakuutusyhtiöiden raportoinnin yksinkertaistamiseen sekä tuloksen muodos-
tumistavan selkeämpään esittämiseen. 
 
Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017 



• muutettu 11 luvun kohdat (36) ja (38) 
• muutettu 14 luvun kohdat (20), (21) ja (64) 
• muutettu 15 luvun kohdat (50)-(52) 



 
Muutokset liittyvät pääosin vakavaraisuus- ja eläkeuudistukseen sekä rekisteröityjen lisäeläketurvien so-
peuttamisesta aiheutuneisiin lakimuutoksiin. 
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20 Liitteet 
 



   



20.1 Työeläkelaitokset 
(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 1.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 1.3 



• Tulosanalyysi (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.4 



• Tulosanalyysi (Mek), liite 1.5 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 1.6 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 1.7 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 1.8 



• Hoitokustannustulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.9 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 1.10 



 



(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mek), liite 2.2 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (Mela), liite 2.3 



• Vakavaraisuus (työeläkevakuutusyhtiöt ja Mek), liite 2.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, liite 2.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, liite 2.6 



• Vakuutusliikkeen tulos (työeläkevakuutusyhtiöt), liite 2.7 



 



20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt 
(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 3.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.2 
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• Tulosanalyysi (vahinkovakuutusyhtiöt), liite 3.3 



• Tulosanalyysi (henkivakuutusyhtiöt), liite 3.4 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin, (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 3.5 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 3.6 



(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset), liite 4.1 



• Tiivistelmä tunnusluvuista (henkivakuutusyhtiöt), liite 4.2 



• Sijoitusjakauma käyvin arvoin (vahinkovakuutusyhtiöt ja -yhdistykset sekä henkiva-
kuutusyhtiöt), liite 4.3 



• Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (vahinkovakuutusyhtiöt ja -
yhdistykset sekä henkivakuutusyhtiöt), liite 4.4 



 








			1 Soveltamisala ja määritelmät


			1.1 Soveltamisala


			Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin:





			1.2 Määritelmät


			Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä:


			(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia.


			(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla perustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos).





			2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset


			2.1 Lainsäädäntö


			Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset:





			2.2 Euroopan unionin asetukset


			2.3 Euroopan unionin direktiivit


			2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet


			(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännöksiin:


			(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			2.5 Kansalliset suositukset


			(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			3 Tavoitteet


			4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat määräykset


			4.1 Vakuutusyrityksen laskentajärjestelmälle asetetut vaatimukset


			4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset


			(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät aiheuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna ...


			(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja menolajikohtaiset tiedot.


			(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpidossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tietoja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tul...


			(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla henkilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina.


			(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskelmaan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuokranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoi...





			4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset


			(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankintamenoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamis...


			(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpitonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).








			4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta


			(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä.


			(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosittain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanottajalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista...


			(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannushintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkik...


			(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palvelujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa menojen lisäykseksi.





			4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikausien virheiden korjaukset


			4.3.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaisemalla.


			(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja m...


			(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useammalta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi (KILA:n lausunto 2005/1750).


			(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen.


			(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.





			4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia...


			(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen.








			4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät


			(22) KPL 5 luvun 3 §:n mukaan ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut sitoumukset muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.


			(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa.


			(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätöspäivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisohjetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten v...


			(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsi...


			(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikaisuna käsittelylle ei myöskään ole.





			4.5 Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon


			(27) Mikäli vakuutusyritys valitsee rahoitusvälineiden ja/tai sijoituskiinteistöjen merkitsemisen käypään arvoon, noudatetaan KPL 5 luvun 2a §:n ja KPL 5 luvun 2b §:n säännöksiä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(28) Sijoitussidonnaista vakuutusta kattavat sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon luvun 10.1 mukaisesti, mikäli henkivakuutusyhtiö ei sovella muuta vakuutusta (muuta kuin sijoitussidonnaista) kattavien sijoitusten arvostamiseen KPL 5 luvun ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			5 Sijoitusten arvostaminen hankintamenoon


			5.1 Hankintamenoon arvostaminen – perusperiaatteet


			(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti.


			(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momentissa.


			(6) Mikäli välillisiä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006).


			(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumisen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.


			(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, kertyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta.


			5.1.1 Sijoitukset


			(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy johdannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopimukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (p...


			(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole ...





			5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset


			(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.


			(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan.


			(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan rakennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus...


			(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvonalentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvonalentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta.


			(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman mukaisia poistoja.





			5.1.3 Joukkovelkakirjalainojen ja muiden vastaavien raha- ja pääomamarkkinavälineiden arvonalentuminen


			(17) Mikäli joukkovelkakirjalainan arvoa alennetaan muilla kuin yleisen korkotason vaihteluista johtuvilla arvonalentumisilla (VYL 8 luku 16 § 2 momentti). Arvonalentumista arvioitaessa on huomioitava mm. seuraavia seikkoja:


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			5.1.4 Arvonkorotus


			(18) Sijoitusten arvonkorottamisista säädetään VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentissa.


			(19) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentumisella alennetun hankintamenon määräisinä.


			(20) Tytär- ja osakkuusyritysten 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 ol...


			(21) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suunnitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 12.2....


			(22) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen palautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä...


			(23) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskelmaan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut.


			(24) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena.


			(25) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tuloutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhteydessä taseesta.








			5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(26) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 15 §:n 2 momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merkitään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4....


			(27) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimääräisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).


			(28) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioihin.





			5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus


			(29) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momentissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.


			(30) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonkorotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen k...


			(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitellään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä ...


			(32) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omaisuuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			6 Saamiset


			6.1 Saamisten arvostaminen


			(4) VYL 8 luvun 14 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rahat ja muut kuin taseessa sijoituksiksi merkittävät saamiset arvostetaan nimellisarvoon kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.


			(5) Vakuutusmaksusaamisten nimellisarvosta vähennetään kokemusperäinen raukeaminen, jolloin saadaan niiden todennäköinen arvo.


			(6) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiössä saaminen on nimellisarvoa pienempi sillä määrällä, jolla saaminen voidaan kokemusperäisesti todeta käyvän aiheettomaksi pääasiassa sen johdosta, että vakuutustarve lakkaa kesken sovitun vakuutuskauden. Saaminen, j...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			7 Suojaaminen hankintamenopohjaisessa kirjanpidossa


			7.1 Yleiset periaatteet


			(4) Mikäli vakuutusyritys suojaa sijoituksiin kuuluvaa erää tai vastuuvelkaa, suojaamisessa ja sen kirjanpidollisessa käsittelyssä on noudatettava tätä määräystä.


			(5) Suojaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutusyritys suojaa erikseen


			tulevaisuuden arvonmuutoksia vastaan yhtiön riskienhallinnan mukaisesti.


			(6) Operatiivisella suojauksella tarkoitetaan taloudellista suojausta. Operatiivisesti suojaavia johdannaissopimuksia käsitellään kirjanpidossa samalla tavalla kuin ei-suojaavia johdannaissopimuksia.


			(7) Kirjanpidollisella suojauksella tarkoitetaan kirjanpidossa yhden tai useamman suojausinstrumentin nimenomaisesti määrittämistä siten, että sen tai niiden arvon muutokset kumoavat suojauskohteen arvon tai rahavirtojen muutokset kokonaan tai osittain.


			(8) Markkinaehtoisella vastuuvelalla tarkoitetaan direktiivin 2009/138/EC VI luvun 2 jakson ja VYL 10 luvun mukaista vastuuvelkaa (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			7.2 Kirjanpidollinen suojaus


			(9) Kirjanpidollisen suojaustoimenpiteen tulee täyttää tämän määräyksen mukaiset suojaamisen kriteerit suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauksen kohteesta ja suojaussuhteesta.


			Suojauksen tehokkuus


			(10) Suojauksen tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että suojausinstrumentin arvonmuutos kumoaa suojattavasta riskistä johtuvat arvon- tai rahavirtojen muutokset tehokkaasti.


			Suojattava riski


			(11) Suojaamisen tulee liittyä tiettyyn, yksilöityyn ja nimenomaisesti osoitettuun riskiin tai riskeihin. Riski, jota vastaan suojaudutaan, voi olla korkoriski, valuuttariski, luottoriski, hyödykeriski tai osakkeen hintariski, joka aiheuttaa suojaussu...


			(12) Mikäli suojausinstrumentti suojaa usealta eri riskiltä, edellytetään, että:


			Suojausinstrumentti


			(13) Pääsääntöisesti suojausinstrumenttina voi olla vain johdannainen, jolla on raportoivan yrityksen ulkopuolinen vastapuoli.


			(14) Suojausinstrumentti tulee määrittää suojaavaksi sopimuksen tekohetkestä koko sen voimassaoloajalle.


			(15) Suojaussuhteen ulkopuolelle voidaan jättää optioiden aika-arvo ja valuuttatermiinien korkoelementti. Suojaussuhteen ulkopuolelle jätettyjen johdannaisten osatekijöiden arvonmuutokset tulee kirjata tulosvaikutteisesti.


			(16) Asetettu optio voi olla suojausinstrumentti ainoastaan siinä tapauksessa, että se on kohdistettu kumoamaan ostetun option vaikutusta.


			Suojauskohde


			(17) Suojauksen kohteena voi olla taseeseen merkitty sijoitus, joka altistaa vakuutusyrityksen riskille sijoituksen arvon tai vastaisten rahavirtojen muutoksesta ja joka on määritetty suojattavaksi. Suojauksen kohteena voi olla myös osa suojattavasta ...


			(18) Suojauksen kohteena voi myös olla samanlaisten sijoitusten muodostama ryhmä edellyttäen, että suojauksen kriteerit voidaan täyttää. Suojattaessa keskenään samanlaisia sijoituksia ryhmänä, yksittäisillä sijoituksilla tulee olla samankaltainen risk...


			(19) Suojauksen kohteena voi olla myös taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			Suojaussuhde


			(20) Suojaussuhde täyttää kirjanpidollisen suojauksen kriteerit ja suojaamisen edellytykset vain siinä tapauksessa, että suojaus täyttää seuraavat ehdot:


			(21) Johdannaisten käytöstä tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymät kirjallisesti dokumentoidut periaatteet. Dokumentaation tulee sisältää kuvaus kirjanpidollisen suojaamisen tehokkuuden arviointimenettelyistä.


			(22) Johdannaissopimuksen käyttötarkoitus (kirjanpidollisesti suojaava) on määritettävä ja dokumentoitava sopimusta tehtäessä. Jos näin ei menetellä, sopimusta on käsiteltävä kirjanpidossa ei-suojaavana.





			7.3 Vastuuvelan suojaus


			(23) Vastuuvelkaa voidaan suojata joko operatiivisesti tai kirjanpidollisesti.


			7.3.1 Vastuuvelan kirjanpidollinen suojaus


			(24) Kirjanpidollisen suojauksen kohteena voi olla taseen vastuuvelkaan liittyvä valuuttariski ja markkinaehtoisen vastuuvelan korkoriski.


			(25) Vastuuvelan kirjanpidolliseen suojaukseen sovelletaan lukujen 7.1 ja 7.2 määritelmiä kirjanpidollisesta suojauksesta, suojauksen tehokkuudesta, suojattavasta riskistä, suojausinstrumentista, suojauskohteesta ja suojaussuhteesta.


			(26) Johdannaissopimusta tai johdannaissopimusten joukkoa pidetään suojaavina johdannaissopimuksina sen lisäksi mitä luvussa 7.1 sanotaan vain, jos johdannaisten yhteenlaskettujen arvonmuutosten ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutosten välillä o...


			(27) Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaamisessa käytettävät OTC -johdannaissopimukset tulee tehdä ISDA tai vastaavan raamisopimuksen muotoisena ja niihin on liitettävä CSA tai EU asetuksen 648/2012 mukaisen toimiluvan saaneen keskusvastapuolen kanssa ...





			7.3.2 Kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely


			Taseen vastuuvelan suojaaminen valuuttariskiltä


			(28) Vastuuvelan suojaamiseen valuuttariskiltä sovelletaan luvun 8.2 säännöksiä suojaavien johdannaissopimusten käsittelystä kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.


			Markkinaehtoisen vastuuvelan suojaaminen


			(29) Jos suojaus on tehokas, niin suojausinstrumentin ja markkinaehtoisen vastuuvelan arvonmuutokset kumoavat toisensa, eikä kummankaan arvonmuutoksia kirjata kirjanpitoon.


			(30) Mikäli kuitenkin suojaavien korkojohdannaisten negatiivinen arvonmuutos ylittää suojattavan markkinaehtoisen vastuuvelan positiivisen arvonmuutoksen, ylitys kirjataan sijoitusten arvonalentumisiin. Ylitystä vastaava arvonalennuskirjaus peruutetaa...


			(31) Sijoitustoiminnan tulokseen myyntivoittojen ja -tappioiden ryhmään kirjataan myös suojaaviin johdannaissopimuksiin liittyvät realisoituneet voitot ja tappiot.


			(32) Korkojohdannaisista merkitään tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot. Korkojohdannaisen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tilikauden tulokseen syntymishetkellä tai se voidaan ja...


			(33) Mikäli osoittautuu, että suojaussuhde ei täytä kirjanpidollisen suojauksen edellytyksiä (80 -125 %), suojaussuhde puretaan ja johdannaissopimukset käsitellään kirjanpidossa tämän jälkeen ei-suojaavina. Ei-suojaavien johdannaissopimusten kirjanpit...


			(34) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan luvun 14.22 mukaiset liitetiedot.








			8 Johdannaissopimukset


			8.1 Yleistä


			(1) Johdannaissopimus on sopimus, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:


			Johdannaissopimusten määritelmät


			(2) Optiosopimuksella 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 (raho...


			(3) Optiosopimuksia ovat esimerkiksi erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korot, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät osto- ja myyntioptiot, warrantit, korkokatot ja korkolattiat sekä näiden yhdistelmät (korkokaulukset), koronva...


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


			(5) Termiinisopimuksia ovat erityyppisiin kohde-etuuksiin (esimerkiksi valuutat, osakkeet, korkoinstrumentit, hyödykkeet ja indeksit) liittyvät termiini- ja futuurisopimukset.


			(6) Koron- ja/tai valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan kiinteän ja/tai vaihtuvan korkovirran vaihtamista toiseen korkovirtaan samassa tai eri valuutassa. Sopimuksiin voi liittyä pääomien vaihto tai ne voivat perustua nimellispääomiin, joita ei vaih...


			(7) Sopimuksen sulkemisella tarkoitetaan sellaisen vastakkaisen identtisen sopimuksen tekemistä, jolla sopimuksesta syntyvä tuotto tai kulu varmistetaan lopullisesti ennen sopimuksen eräpäivää.


			(8) Positiolla tarkoitetaan yhdestä tai useammasta tase-erästä tai johdannaissopimuksesta tai niiden yhdistelmästä muodostuvaa ryhmää (tase-asema).


			(9) OTC -johdannaisella tai OTC -johdannaissopimuksella tarkoitetaan johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritetyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkin...





			8.2 Käsittely kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä


			8.2.1 Optiosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(10) Sopimusta tehtäessä ostetusta osto- tai myyntioptiosta suoritettava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanpitoon maksetun ennakkomaksun luonteisesti varoiksi. Vastaavasti asetetusta osto- tai myyntioptiosta saatava preemiomaksu tulisi merkitä kirjanp...


			Sopimuksen sulkeminen


			(11) Optiosopimuksen sulkemisen yhteydessä tulisi kirjata alkuperäisestä sopimuksesta maksetun, aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistun preemion ja position sulkemiseen käytetystä optiosta saadun preemion erotus tuotoksi tai ...


			Sopimuksen raukeaminen


			(12) Jos optiosopimus raukeaa käyttämättömänä, sopimuksen ostajan tulisi kirjata maksamansa preemio kuluksi ja sopimuksen myyjä saamansa preemio tuotoksi sille tilikaudelle, jolloin raukeaminen tapahtuu. Aikaisemmilla tilikausilla kirjatut mahdolliset...


			Sopimuksen toteuttaminen


			(13) Optiosopimuksen toteuttamisen yhteydessä selviää sopimuksesta realisoituva voitto tai tappio ja sen mukaisesti maksettu tai saatu preemio tulisi kirjata joko tuotoksi tai kuluksi tai niiden oikaisuksi sille tilikaudelle, jonka aikana toteuttamine...


			(14) Jos optiosopimus toteutetaan ostamalla tai myymällä kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, maksettu tai saatu preemio tulisi merkitä kohde-etuuden hankintamenon tai luovutushinnan lisäykseksi tai vähennykseksi.


			Suojaamistarkoituksessa solmitut sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(15) Suojaamistarkoituksessa solmitun optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan (markkina-arvon) ja sitä alemman preemion kirjanpitoarvon erotuksesta tulisi kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi, kuitenkin enintään määrä, joka vastaa suojattavasta ...


			(16) Mikäli suojattavasta tase-erästä kirjataan tuloslaskelmaan arvostustuottoa (arvonalennuksen palautus), tulisi maksetun preemion kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta kirjata kuluksi määrä, jo...


			(17) Suojaavaan optiopositioon kuuluvan saadun preemion (velkaerä) kirjanpitoarvon ja sitä alemman optiosopimuksen tilinpäätöspäivän sulkemishinnan erotuksesta tulisi kirjata vastaavalla tavalla tuottoa ja tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alem...


			(18) Suojaamistarkoituksessa tehdystä optiosopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua, jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luettavista eristä ei kirjata tuloslaskelmaan arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää. M...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(19) Option myyjän tulisi kirjata realisoitumaton tappio (tilinpäätöspäivän sulkemishinnan ja sitä alemman kirjanpitoarvon erotus) täysimääräisesti. Sen sijaan realisoitumatonta voittoa ei tulisi kirjata ennen kuin sopimus raukeaa, suljetaan tai toteu...


			(20) Option ostajan tulisi kirjata realisoitumaton tappio preemion määrään asti. Koska ostaja ei tappiotilanteessa käytä optiotaan, vaan antaa sen raueta, preemiomaksu muodostaa sopimuksesta syntyvän maksimitappion. Realisoitumattomia voittoja ei tuli...





			8.2.2 Termiinisopimukset


			Sopimuksen solmiminen


			(21) Termiinisopimuksen solmiminen ei aiheuta kirjausta, koska sopimuksen tekohetkellä ei suoriteta maksuja. Sopimukset ja niiden muutokset tulisi kuitenkin rekisteröidä välittömästi taseen ulkopuolisina sitoumuksina sopimuksen tekohetkestä alkaen.


			Sopimuksen sulkeminen


			(22) Termiinisopimuksen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan erotus oikaistuna aikaisemmilla tilikausilla kirjatuilla arvonmuutoksilla tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus suljetaan.


			Sopimuksen toteuttaminen


			(23) Jos sopimus toteutetaan luovuttamalla kohde-etuus sopimuksen mukaisesti, termiinin toteutushinta muodostaa hankitun kohteen myyntihinnan. Toteutushinnan ja kohde-etuuden poistamattoman hankintamenon erotus tulisi kirjata sen tilikauden tuotoksi t...


			(24) Jos termiinisopimus toteutetaan vastaanottamalla kohde-etuus, tulisi kohde-etuuden hankintameno merkitä (termiinihinta) taseeseen. Sopimuksen toteutushetkellä ei tulisi tehdä tulosvaikutteista kirjausta. Kohde-etuus tulisi arvostaa seuraavan kerr...


			(25) Mikäli termiiniluonteinen sopimus toteutetaan nettoarvontilityksenä suorittamalla ainoastaan toteutushinnan ja markkinahinnan erotus, suoritettava määrä tulisi merkitä sen tilikauden tuotoksi tai kuluksi, jolloin sopimus päättyy ja velvollisuus n...


			(26) Kun rahamarkkinatermiinillä tai muulla vastaavalla sopimuksella on suojattu tase-erän tai position johdannaissopimuksen eräpäivän jälkeistä korkotuottoa tulisi johdannaissopimuksesta eräpäivänä saatava tai suoritettava määrä jaksottaa olennaisuud...


			(27) Mikäli termiinisopimus tehdään suojaamaan kyseessä olevan sopimuksen kohde-etuutta, joka realisoidaan termiinisopimuksen erääntyessä, voidaan nettoarvon tilityksen määrällä oikaista kohteen luovutushintaa. Vastaavasti, jos termiinisopimuksella su...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(28) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata tuloslaskelmaan tuotoksi sopimuksen mukaisen hinnan ja sitä alemman sopimuksen tilinpäätöshetken varovaisesti arvioidun todennäköisen sulkemishinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojat...


			(29) Suojaavan termiinisopimuksen arvonmuutoksena tulisi kirjata kuluksi tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sitä alemman sopimuksen mukaisen hinnan erotuksesta määrä, joka vastaa suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ...


			(30) Jos suojattavasta tase-erästä tai positioon luetuista eristä ei tuloslaskelmaan kirjata arvonmuutosta tai jos suojataan taseen ulkopuolista erää, suojaavasta sopimuksesta ei tulisi kirjata arvostustuottoa tai -kulua tuloslaskelmaan. Mikäli kuiten...


			(31) Valuuttatermiinin korkoelementti eli sopimuspäivän avistakurssin ja sopimuksen termiinikurssin välinen erotus tulisi jaksottaa korkotuotoksi tai -kuluksi tai niiden vähennykseksi termiinisopimuksen voimassaoloaikana. Termiinikurssin ja avistakurs...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(32) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyn termiinisopimuksen tilinpäätöshetken todennäköisen sulkemishinnan ja sopimuksen mukaisen hinnan negatiivinen erotus aikaisempina tilikausina kirjatuilla arvonmuutoksilla oikaistuna tulisi kirjata ennen s...





			8.2.3 Koron- ja valuutanvaihtosopimukset


			Sopimuksen solmiminen


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


			Sopimuksen sulkeminen


			(34) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksen sulkemisen yhteydessä syntyvä voitto tai tappio tulisi jaksottaa suojatun saamisen tai velan jäljellä olevalle juoksuajalle, jos johdannaissopimuksella on suojattu taseessa olevaa saamis- tai velkaerää. Mikäli s...


			Suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(35) Koron- ja valuutanvaihtosopimuksista tulisi merkitä tilikauden tuotoksi ja kuluksi sopimuksen perusteella tilikauteen kohdistuvat korot.


			(36) Tuloslaskelmaan tulisi merkitä lisäksi tuotoksi suojaamistarkoituksessa tehdyistä koron- ja valuutanvaihtosopimuksista aiheutuvien, tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen positiivinen erotus, kuitenkin enintään määrä, joka va...


			(37) Mikäli tase-erästä tai positioon luettavista tase-eristä ei kirjata tilinpäätöksessä arvonmuutosta, ei myöskään koron- tai valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen nykyarvojen erotuksesta syntyvää tuottoa tai kulua...


			Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehdyt sopimukset – käsittely tilinpäätöksessä


			(38) Muussa kuin suojaamistarkoituksessa tehtyjen koron- ja valuutanvaihtosopimusten tilinpäätöshetkeen diskontattujen kassavirtojen negatiivinen erotus tulisi kirjata aina täysimääräisesti kuluksi. Positiivista erotusta ei tulisi kirjata tuloslaskelm...








			9 Arvopaperin lainaus- ja takaisinostosopimukset


			9.1 Arvopapereiden lainaus


			9.1.1 Lainaksiantaja


			(1) Lainatut arvopaperit tulisi säilyttää lainauksen aikana lainaksiantajan taseessa.


			(2) Tilinpäätöstä laadittaessa lainassa olevat arvopaperit tulisi arvostaa kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Arvopapereiden lainauksesta saatu preemio ja muut kompensaatiot (käteisosinko ja merkintäoikeuksia vastaavat vastikke...


			(3) Jos lainaksiottaja ei kykene palauttamaan lainaamiaan arvopapereita, jolloin lainaksiantaja saa vakuuden realisoinnista muuta vastiketta, realisoituu lainaksiantajalle arvopapereiden poistamattoman hankintamenon ja tämän vastikkeen erotuksen suuru...


			(4) Lainaksiantajan tulisi pitää lainaksi annetuista arvopapereista rekisteriä, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainansaaja ja lainaussopimuksen alkamis- ja päättymispäivä.





			9.1.2 Lainaksiottaja


			(5) Lainaksiottajan ei tulisi merkitä lainaamiaan arvopapereita kirjanpitoonsa. Lainaksiottajan myydessä arvopaperit edelleen myyntihinta tulisi merkitä taseeseen lyhytaikaiseksi velaksi lainaksiantajalle.


			(6) Lainaksiottajan tilinpäätöksessä lyhytaikainen velka tulisi merkitä taseeseen lainaksi otettujen arvopapereiden myyntihinnan tai sitä korkeamman tilinpäätöshetken markkinahinnan määräisenä. Lainaksiottajan tulisi kirjata maksamansa preemion ja muu...


			(7) Ostaessaan arvopaperit markkinoilta lainaksiantajalle palautusta varten lainaksiottajalle realisoituu arvopapereiden myyntihinnan ja uusien arvopapereiden ostohinnan erotuksen suuruinen myyntivoitto tai -tappio.


			(8) Mikäli käy ilmeiseksi, että lainattuja arvopapereita ei pystytä palauttamaan, tulisi tästä aiheutuvat kulut ja menetykset merkitä pakollisina varauksina kuluksi.


			(9) Lainaksiottajan tulisi pitää rekisteriä lainaksi ottamistaan arvopapereista, josta käy ilmi lainauksen kohde, lainaksiantaja, lainaussopimuksen päättymispäivä sekä edelleen luovutuksen päivämäärä ja myyntihinta.








			9.2 Takaisinostosopimukset


			(10) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi säilyttää myyjän taseessa. Vastaavasti niitä arvopapereita, jotka on ostettu takaisinmyyntisopimuksin, ei tulisi merkitä ostajan taseeseen.


			(11) Arvopapereiden takaisinostosopimuksilla luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata veloiksi ja maksetut vastikkeet saamisiksi.


			(12) Takaisinostosopimuksin myydyt arvopaperit tulisi arvostaa tilinpäätöksessä kyseistä omaisuuslajia koskevan arvostussäännöksen mukaan. Sopimuksesta saatu tai maksettu korvaus tulisi merkitä kirjanpitoon korkona. Korko tulisi jaksottaa sopimuksen v...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			10.1 Yleistä


			(4) Sijoitusten käypä arvo määritetään sijoituskohteittain (erillisarvostus).


			(5) Ulkomaanrahan määräisten sijoitusten käypä arvo muutetaan euromääräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Mikäli sijoitukset ovat sopimuksilla tai muutoin sidottu tiettyyn kurssiin, käypä arvo saadaan muuttaa euromääräiseksi sitä noudattaen. Tilinpäät...


			(6) Mikäli sijoitus on suojattu johdannaissopimuksella, otetaan suojaavien johdannaisten arvostustulos huomioon sijoituksen käypää arvoa määritettäessä.


			(7) Tässä määräyksessä annettuja käyvän arvon määrittämisperiaatteita sovelletaan myös sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvän arvon määrittämiseen.


			(8) Vakuutusyrityksen tulee säännöllisesti tarkistaa sijoituksen käyvän arvon arvostusmenetelmän toimivuus ja testata menetelmän luotettavuus. Valitun menetelmän käyttö on perusteltava ja menetelmä dokumentoitava.


			(9) Vastapuoliriskiin, sopimusten likvidisyyteen, arvonmääritysmenetelmien epävarmuustekijöihin ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvät näkökohdat tulee ottaa arvostuksessa huomioon varovaisuuden periaatteen mukaisesti.


			10.1.1 Kiinteistösijoitusten käypien arvojen määrittäminen


			(10) Kiinteistökohteella tarkoitetaan kiinteistöä, toisen maalla olevaa rakennusta, rakennelmaa tai muuta laitosta, maahan kohdistuvaa siirtokelpoista vuokraoikeutta, tilaa, määräalaa, vesialuetta, vesivoiman käyttöoikeutta ja tietyn asunto- tai kiint...


			(11) Käyvän arvon määrityksen on perustuttava vuosittain tehtävään kiinteistökohtaiseen luotettavaan arvioon. Arvioijalla on oltava riittävä asiantuntemus.


			(12) Käypä arvo tarkoittaa arviointipäivän markkina-arvoa.


			(13) Markkina-arvo tarkoittaa hintaa, jolla kiinteistökohde voitaisiin arviointipäivänä myydä vapailla markkinoilla normaalioloissa riippumattoman myyjän ja ostajan välisellä sopimuksella.


			(14) Mikäli kiinteistön markkina-arvo ei ole johdettavissa kiinteistömarkkinoilta, käypä arvo määritetään seuraavasti:


			(15) Markkina-arvoa/käypää arvoa määritettäessä tulee ottaa huomioon:


			(16) Tyhjien ja omassa käytössä olevien kiinteistökohteiden markkina-arvon/käyvän arvon määrityksessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Rinnakkaisten arviointimenetelmien käyttö on erityisesti tällöin suotavaa.


			(17) Jos asunto- tai kiinteistöyhteisöllä on velkaa, on osakkeiden edellä mainitulla tavalla määritetystä markkina-arvosta/ käyvästä arvosta vähennettävä osakkeiden osuus yhteisön veloista kunkin vuoden tilinpäätöksen mukaan. Niin sanottujen hajaosakk...


			(18) Jos kiinteistökohteen arvo on alentunut, tulee kiinteistön käypä arvo tarkistaa. Näin saatua alempaa arvoa saa nostaa seuraavissa tilinpäätöksissä, kun arvo perustuu kiinteistön uudelleen arviointiin.


			(19) Mikäli kiinteistökohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			(20) Valtion asuntolainoin lainoittamien kiinteistösijoitusten käypänä arvona pidetään aravarajoituslain 10 §:n mukaista luovutuskorvausta





			10.1.2 Muiden kuin kiinteistösijoitusten käypien arvojen määritys


			(21) Käypä arvo tarkoittaa markkina-arvoa.


			(22) Kun sijoituskohde noteerataan arvopaperipörssissä, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa jatkuvan kaupankäynnin mukaista ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä...


			(23) Kun muille kuin yllä mainituille sijoituksille on olemassa markkinat, markkina-arvo tarkoittaa tilinpäätöspäivän viimeistä saatavilla olevaa ostokurssia tai sen puuttuessa viimeisintä kaupankäyntikurssia tai, milloin tilinpäätöspäivä ei ole kaupa...


			(24) Kun edellisissä kohdissa mainittua markkina-arvoa ei voida pitää todellisen markkina-arvon kannalta luotettavana, voidaan käyttää kolmen edellisen kaupantekopäivän viimeisten kaupantekokurssien määrillä painotettua keskiarvoa tai muuta todennäköi...


			(25) Mikäli muiden sijoitusten markkina-arvo ei ole johdettavissa markkinoilta, käypä arvo määritetään


			(26) Mikäli sijoituskohteesta on olemassa konsernin tai yhteistoimintaryhmän ulkopuoliselta taholta saatu sitova ostotarjous tai sopimuksen perusteella määräytyvä lunastushinta, voidaan sitä käyttää käypänä arvona.


			Tytäryritysten osakkeet ja osuudet


			(27) Kun määritetään käypää arvoa emoyrityksen omistamille tytäryrityksen osakkeille tai osuuksille, on tytäryrityksen omistamia emoyrityksen osakkeita tai osuuksia pidettävä arvottomina.


			Osakkuusyritysten osakkeet ja osuudet


			(28) 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


			(29) Toisten vakuutusyhtiöiden osakkeiden ja osuuksien käypänä arvona voidaan käyttää markkina-arvon puuttuessa varovaisesti arvioitua todennäköistä luovutushintaa. Mikäli näin käytetylle arvostusmenetelmälle ei ole vahvoja perusteita, on käypänä arvo...


			Lainasaamiset, talletukset ja jälleenvakuutustalletesaamiset


			(30) Käypä arvo määritetään kohdan (25) mukaisesti. Mikäli todennäköistä luovutushintaa ei ole löydettävissä, käypänä arvona pidetään nimellisarvoa, paitsi jos mahdollinen luottotappion vaara edellyttää nimellisarvoa alemman todennäköisen arvon käyttä...


			Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavat yhdistetyt instrumentit


			(31) Mikäli indeksiin sidotulle lainalle tai vastaavalle yhdistetylle instrumentille ei ole saatavissa markkina-arvoa, sitovaa ostotarjousta tai lunastushintaa, määritetään pääsopimuksen ja siihen liittyvän johdannaisen käypä arvo laskemalla todennäkö...


			Johdannaisten käyvän arvon määrittämistä koskevat periaatteet


			(32) Johdannaissopimuksen käypänä arvona käytetään tilinpäätöspäivän julkisesti noteerattua markkinahintaa tai vastaavan sopimuksen markkinahintaa, jota voidaan pitää luotettavana. Vastaavan sopimuksen markkinahinta voi perustua sopimuksen kassavirtoj...


			(33) Mikäli käytetään muita kuin yleisesti tunnettuja johdannaisten arvonmääritysmalleja, on osoitettava, että yleisesti käytettyjen arvonmääritysmallien oletukset eivät ole paikkansapitäviä kyseisten johdannaisten osalta. Lisäksi on perusteltava, mik...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			11 Tuloslaskelma


			11.1 Tuloslaskelman kaava


			(4) Tuloslaskelma laaditaan STMtpA:n tuloslaskelmakaavaa noudattaen.


			(5) Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV.


			(6) Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa (vahinko- ja/tai henkijälleenvakuutustoimintaa) harjoittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkovakuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään.


			(7) Henkivakuutusyhtiön ja henkivakuutusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat II ja IV. Harjoitettaessa yksinomaan henkivakuutustoimintaa sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään henkivakuutuksen vakuutusteknisessä laskelmassa....


			(8) Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelmaan kuuluvat osat III ja IV. Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö esittää sijoitustoiminnan tuotot ja kulut lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutustek...


			(9) Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I – IV.


			(10) 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 s...


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


			I Vakuutustekninen laskelma - Vahinkovakuutus0F1


			Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo       _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  Vakuutusmaksuvastuun muutos     _____  Jälleenvakuuttajien osuus      _____  _____  _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta1F2         _____ Muut vaku...


			Liikekulut3F4             _____ Muut vakuutustekniset kulut3          _____ Vakuutustekninen kate/tulos ennen tasoitusmäärän muutosta4F5     _____ Tasoitusmäärän muutos           _____ Vakuutustekninen kate/tulos5          _____


			II Vakuutustekninen laskelma - Henkivakuutus1


			Vakuutusmaksutulo  Vakuutusmaksutulo         _____  Jälleenvakuuttajien osuus        _____  _____ Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta5F6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut6F7,7F8        ...


			III Vakuutustekninen laskelma - Lakisääteinen eläkevakuutus1


			Vakuutusmaksutulo3 Sijoitustoiminnan tuotot           _____ Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta6         _____ Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut7,8        _____ Muut vakuutustekniset tuotot3          _____ Korvauskulut  Maksetut korvaukset3...


			IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1


			Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,9F10       _____ Henkivakuutuksen vakuutustekninen tulos/kate5,10       _____ Lakisääteinen eläkevakuutuksen tekninen tulos/kate5,10      _____ Sijoitustoiminnan tuotot vahinkovakuutuksessa6,10F11       ...





			11.2 Tuloslaskelman täyttäminen


			11.2.1 Vakuutusmaksutuotot


			Vakuutusmaksutulo


			(12) Tuloslaskelmaan merkitään tilikauden vakuutusmaksutulo asiakasryhmä-, maksutapa- ja muilla vastaavilla alennuksilla sekä vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman maksuihin sisältynyttä vakuutusmaksuveroa ja muita julkisia mak...


			(13) Vakuutusmaksutulo sisältää vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet tilikauden aikana riippumatta siitä, onko maksut tilinpäätöstä tehtäessä maksettu,...


			(14) Vakuutusmaksutuloksi kirjataan myös vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa, kuitenkin siten, ett...


			(15) Tilikauden aikana suoritettuja seuraavalla tilikaudella alkavan vakuutusmaksukauden vakuutusmaksuja ei lueta tilikauden vakuutusmaksutuloksi, vaan ne merkitään velkoihin ensivakuutus-/jälleenvakuutustoiminnasta.


			(16) Vakuutusmaksutulo sisältää muun muassa:


			(17) Vakuutusmaksutulosta vähennetään muun muassa:


			(18) Luottotappio vakuutusmaksusaamisesta kirjataan vakuutusmaksutulon vähennykseksi, kun on käynyt todennäköiseksi, ettei vakuutusmaksusaamisesta ole odotettavissa maksusuoritusta. Mikäli luottotappio myöhemmin osoittautuu aiheettomaksi, tehdyn luott...


			(19) Edellä mainitulla tavalla kirjataan myös sekä TyEL:n että YEL:n luottotappiot.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(20) Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta sisältää kaikki ne maksetut ja maksettavat vakuutusmaksut, jotka liittyvät yhtiön jälleenvakuuttajien kanssa tekemiin jälleenvakuutussopimuksiin. Jälleenvakuuttajien vakuutusmaksutulo-osuudesta ei vä...


			Vakuutusmaksuvastuun muutos


			(21) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksena.  Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.





			11.2.2 Korvauskulut ja tasoitusmäärän muutos


			Maksetut korvaukset


			(22) Maksetuiksi korvauksiksi luetaan kaikki tilikautena maksetut korvaukset vahingon sattumisajankohdasta riippumatta sekä jälleenvakuutuksen korvausvastuun vastaanottoa (+) ja luovutusta (-) koskevat portfoliosiirtomaksut.


			(23) Työtapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukainen maksu Tapaturmavakuutuskeskukselle merkitään maksettuihin korvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(24) Maksettuihin korvauksiin luetaan maksut vakuutusten takaisinostoista.


			(25) Korvaustoiminnan hoitamisesta tilikauden aikana aiheutuvat liikemenot ja poistot sisällytetään vahinkovakuutuksen eri vakuutusluokkaryhmien sekä henkivakuutuksen vakuutuslajien maksettuihin korvauksiin luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(26) 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 korva...


			(27) Vahingoittunut omaisuus merkitään taseeseen aineellisiin hyödykkeisiin/tavaravarastoihin. Vastavakuuksien kattaman saamisen määrä ja riidattomat regressisaamiset merkitään muihin saamisiin.


			(28) Korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otettu omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			(29) Mikäli korvausselvittelyn yhteydessä haltuun otetusta omaisuudesta tai vastavakuuksina saadusta omaisuudesta aikanaan saatava myyntihinta poikkeaa kirjanpitoarvosta, merkitään koko erotus maksettujen korvausten tilille sinä vuonna, jolloin myynti...


			(30) Maksettuihin korvauksiin ei sisällytetä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien (tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus) jakojärjestelmäkorvauksia.


			(31) TyEL115 §:ssä, työtapaturma- ja ammattitautilain 152 §:ssä ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetut etuuksien ja korvausten viivästymisen johdosta maksettavat korotukset käsitellään sijoitustoiminnan korkokuluina. (Annettu 9.3.20...


			(32) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvaustoiminnan hoitokulut ja vakuutusmaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnan kulut (Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut) esitetä...


			(33) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa yhtiöiden yhteisesti vastattavat korvaukset merkitään maksettuihin korvauksiin kustannustenjakoon osallistuvien kesken tehdyllä tasoituksella ja tämän mahdollisella korolla korjattuina (kustannustenjakokorvaukse...


			(34) Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) erät sekä palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaon erät kirjataan omana eränään kustannustenjakokorvauksiin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(35) Saatavat erät Eläke-Kansan konkurssipesältä ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät kustannustenjaon eriin. Katso luku 14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1....


			(36) TyEL 46 §:n ja 102 §:n mukaiset lääkärinpalkkiot, matkakustannukset ynnä muut kulut merkitään korvausmenoon rahastoituna eläkemenona. Myös YEL:n, MYEL:n ja MEL:n osalta edellä mainitut kulut on kirjattava korvausmenoon. (Annettu 11.10.2016, voima...


			(37) Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003 VEKL) mukaisista etuuksista aiheutuvat suoritukset merkitään tuloslaskelman korvauskuluihin. Korvauskuluihin merk...


			Korvausvastuun ja tasoitusmäärän muutos


			(38) Korvausvastuun muutos käsittää tunnettujen ja tuntemattomien vahinkotapahtumien korvausvastuun muutoksen ja henkivakuutuksessa sekä Keskinäisessä Eläkevakuutusyhtiö Eteralla myös korvausvastuuseen kuuluvan tasoitusmäärän muutoksen. (Annettu 11.10...


			(39) Muussa kuin lakisääteisessä eläkevakuutuksessa korvausvastuun muutokseen ja korvausvastuuseen sisällytetään maksamattomiin korvauksiin liittyvät korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(40) Korvausvastuun muutos ilmoitetaan tilikauden loppu- ja alkusuureiden erotuksen suuruisena. Valuuttakurssierojen osuus muutoksesta voidaan esittää myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(41) Vahinkovakuutuksen tuloslaskelmakaavassa tasoitusmäärän muutos esitetään omana eränään.





			11.2.3 Rinnakkaisvakuutus, katastrofisopimukset, poolit


			(42) Rinnakkaisvakuutuksessa kukin vakuutuksenantaja kirjaa osuutensa ensivakuutuksena. Näin siinäkin tapauksessa, että joku vakuutuksenantajista johtavana vakuutuksenantajana hoitaa vakuutussopimuksiin liittyvät käytännön toimet kaikkien vakuutuksena...


			(43) Katastrofisopimusten piiriin kuuluvien vahinkojen korvauskuluksi vakuutuksenantaja kirjaa kokonaiskorvauksen vähennettynä sopimukseen osallistuneiden yhtiöiden suorittamilla osuuksilla. Sopimusyhtiö kirjaa osuutensa kyseessä olevan ensivakuutuslu...


			(44) Eri poolien osuus yhtiön vakuutusliikkeestä kirjataan jälleenvakuuttajien osuutena. Vastaavasti eri pooleilta yhtiöille tuleva liike kirjataan vastaanotettuna jälleenvakuutuksena.


			(45) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin liikkeen kirjaavat henkivakuutusyhtiöt rinnakkaisvakuutuksena. Myös muiden poolien hoitama ensivakuutusliike kirjataan rinnakkaisvakuutuksena pooliosuuksien suhteessa.





			11.2.4 Sijoitustoiminnan tuotot


			(46) Sijoitustoiminnan tuottoihin merkitään osinkotuotot, korkotuotot, saamisten ja arvopapereiden indeksikorotukset, sijoitusomaisuuden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot, arvonalentumisten palautukset ja muut vastaavat sijoitustoiminnan tuotot.


			(47) Osinkotuottoja ovat osakkeista ja osuuksista saadut osingot, takuupääoman korot sekä muut voitto-osuudet. Osingot ja takuupääoman korko kirjataan pääsääntöisesti sille tilikaudelle, jona voitonjaosta on päätetty.


			(48) Korkotuottoihin merkitään kertyneet korot sijoituksista ja saamisista sekä luottovarausprovisiot, indeksikorotukset, viivästyneistä vakuutusmaksusuorituksista perityt korot, lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot sekä vakuutu...


			(49) Joukkovelkakirjalainan ja muun vastaavan raha- ja pääomamarkkinavälineen nimellisarvon ja hankintamenon erotus jaksotetaan korkotuottojen lisäykseksi tai vähennykseksi arvopaperin juoksuaikana (=hintaeron jaksottaminen).


			(50) Yhdistelmäinstrumentista voidaan kirjata tilikaudelle tuottoa, mikäli liikkeeseenlaskija tai muu osapuoli on alkuperäisissä lainaehdoissa tai muussa kirjallisessa sopimuksessa sitoutunut maksamaan tuoton (taattu tuotto). Tuoton takaavan järjestel...


			(51) Kiinteistösijoitusten tuottoja ovat vuokrat ja käyttökorvaukset, puun ja maa-ainesten myyntituotot ja kiinteistöosakkeista saadut osingot ynnä muut vastaavat kiinteistötuotot sekä korot lainasaamisista saman konsernin kiinteistöyhteisöiltä ja omi...


			(52) Sijoitusten arvonalentumisten palautukset esitetään sijoitustoiminnan tuotoissa.





			11.2.5 Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja arvonlaskut


			(53) Sijoitusten arvonkorotukset ja arvonkorotusten peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdissa Sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut ja Sijoitusten realisoitumattomat arvonlaskut. Arvonkorotukset voidaan esittää myös erillisenä eränä (KPA 1 ...


			(54) Sijoitusten realisoitumattomat positiiviset arvonmuutokset merkitään tuloslaskelmassa Sijoitusten realisoitumattomiin arvonnousuihin ja sijoitusten realisoitumattomat negatiiviset arvonmuutokset Sijoitusten realisoitumattomiin arvonlaskuihin, arv...





			11.2.6 Sijoitustoiminnan kulut


			(55) Sijoitustoiminnan kuluihin merkitään kiinteistösijoitusten kulut, korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut, sijoitusomaisuuden myyntitappiot, arvonalentumiset sekä sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet hoitomenot ja poistot.


			(56) Kiinteistösijoitusten kuluja ovat kiinteistöjen hoitokulut, kiinteistöosakkeiden hoito- ja pääomavastikkeet, luottotappiot vuokrasaamisista, kiinteistövero, metsänhoitomaksu ynnä muut välittömät kiinteistösijoitusten kulut sekä kiinteistösijoitus...


			(57) Kuluja muista sijoituksista ovat luottotappiot korkosaamisista ynnä muut vastaavat sijoitustoiminnan kulut sekä muiden sijoitusten kuin kiinteistösijoitusten hoitamisesta aiheutuvat liikemenot ja poistot luvun 11.2.11 mukaisesti.


			(58) Korkokuluihin ja muihin vieraan pääoman kuluihin sisällytetään kaikista veloista kertyneet korot (mukaan lukien kiinteistösijoitusten korot sekä lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmän korot) sekä muut vieraan pääoman kulut.


			(59) Korkokuluihin merkitään myös velkojen indeksikorotukset, korkolain ja liikennevakuutuslain 12 a §:n 5 momentin sekä liikennevakuutusasetuksen 4 a §:n mukaiset viivästyskorot ja työntekijän eläkelain 115 §:n mukaiset viivästyskorot, työtapaturma- ...


			(60) Sijoitusten arvonalentumiset esitetään sijoitustoiminnan kuluissa.





			11.2.7 Myyntivoitot ja -tappiot


			(61) Sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja ovat myös sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot.


			(62) Käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot esitetään myös sijoitustoiminnan tuotoissa ja kuluissa.


			(63) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien emoyhtiön osakkeiden myyntivoitto/-tappio kirjataan tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan tuottoihin/kuluihin.





			11.2.8 Johdannaissopimusten tuotot ja kulut


			(64) Johdannaissopimuksien tuotot ja kulut (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset), jotka syntyvät kun johdannaissopimukset suljetaan tai sopimukset erääntyvät, tulisi kirjata realisoituneiden tuottojen tapaan myyntivoittojen ja tappioiden ryhmään.


			(65) Arvostettaessa johdannaissopimukset (suojaavat ja ei-suojaavat sopimukset) tilinpäätöksessä tulisi arvostustulos kirjata arvonalennuksiin (hankintamenon alittava osuus) ja niiden palautuksiin.


			(66) Mikäli johdannaissopimus toteutetaan myymällä alla oleva omaisuuserä, tulisi johdannaissopimuksen tulos kirjata myyntivoiton tai -tappion oikaisuksi. Mikäli taas johdannaissopimus toteutetaan ostamalla uusi omaisuuserä, tulisi johdannaissopimukse...


			(67) Suojatessa saamista ja velkaa korkotason muutokselta tulisi johdannaissopimuksesta syntyneet tuotot ja kulut kirjata korkotuottojen ja kulujen oikaisuna.


			(68) Vastuuvelan suojaamiseksi tehtyjen johdannaissopimusten luvun 7.3.2 kohdan (30) mukainen arvostustulos tulisi kirjata sijoitusten arvonalentumisiin ja arvonalentumisten palautuksiin.


			(69) Sekä suojaavien että ei-suojaavien valuuttajohdannaisten termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero tulisi jaksottaa ja kirjata korkotuottoihin tai -kuluihin. Termiinikurssin ja avistakurssin välinen piste-ero voidaan kirjata suoraan tulo...


			(70) Tuloslaskelmaan merkityn arvostustuoton tai -kulun vastaerä tulisi merkitä termiinisopimusten osalta taseen siirtosaamisiin tai siirtovelkoihin. Optiosopimusten osalta tulisi oikaista taseeseen merkittyjä preemiomaksuja.





			11.2.9 Arvopaperin lainaus ja takaisinostosopimukset


			(71) Arvopapereiden lainauksesta saadut korvaukset tulisi merkitä tuloslaskelmaan sijoitustoiminnan muiden sijoitusten tuottoihin. Lainauksesta maksetut korvaukset tulisi vastaavasti merkitä muiden sijoitusten kuluihin.


			(72) Takaisinostosopimuksessa syntyvästä lainasta maksettava korko tulisi merkitä sijoitustoiminnan korkokuluihin ja saatavasta saatu korko vastaavasti muiden sijoitusten korkotuottoihin. Luovutetuista arvopapereista saadut vastikkeet tulisi kirjata t...





			11.2.10 Muut vakuutustekniset tuotot/kulut


			(73) Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin merkitään muun muassa vakuutuskannan luovutuksessa syntynyt voitto/tappio.





			11.2.11 Liikemenot ja poistot


			(74) Liikemenot ja poistot sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin.


			(75) Toimintokohtaisiin kuluihin sisällytetään olennaisuuden periaatetta noudattaen toimintojen välittömät ja välilliset kulut:


			(76) Kirjanpitovelvollisten väliset menonsiirrot sekä suoritemyynnin osalta hankkijan kirjanpitoon kirjattavat menot sisällytetään toimintokohtaisiin kuluihin.


			(77) Toimintokohtaiset kulut on jaoteltava vakuutusluokkaryhmittäin/vakuutuslajeittain luvuissa 14.2 -14.4 esitetyllä tavalla ja sijoitustoiminnan osalta sijoitusryhmittäin luvussa 14.7 esitetyllä tavalla.


			Liikemenojen kohdistaminen tuloslaskelman eriin


			(78) Liikemenot ja poistot kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen ja erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen tuloslaskelman eriin alla luettujen toimintojen mukaisesti:


			(79) Korvauskuluihin - maksettuihin korvauksiin - korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(80) Lakisääteisessä eläkevakuutuksessa vakuutusmaksuun sisältyvällä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuja työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävän toiminnon hoitokuluja seurataan erillään muista korvaustoimen hoitokuluista (luvut 11.2.2 ja 1...


			(81) Korvaustoiminnon kuluihin sisällytetään osuudet Tapaturmavakuutuskeskuksentyötapaturma- ja ammattitautilain 213 §:n mukaisista korvaustoiminnan hoitokuluista sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden korvauslautakunna...


			(82) Liikekuluihin - vakuutusten hankintamenoihin - vakuutusten hankinnasta aiheutuvat kulut


			(83) Hankintamenoihin sisällytetään lisäksi ensivakuutuksen hankinta- ja uudistamispalkkiot sekä tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet.


			(84) Liikekuluihin - vakuutusten hoitokuluihin - muut vakuutusten hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(85) Liikekuluihin - hallintokuluihin - hallinnosta aiheutuvat kulut


			(86) Lakisääteisiin maksuihin sisällytetään:


			(87) Mikäli työeläkevakuusyhtiö ostaa ETK:lta rekisteripalveluja tai muita palveluja, jotka ETK erikseen laskuttaa, kirjataan ne aiheuttamisperiaatteen mukaan kyseiselle toiminnolle. Kyseisiä kuluja ei sisällytetä Lakisääteiset maksut -erään.


			(88) Eläke-Kansan konkurssipesältä saatavia eriä ei kirjata lakisääteisiin maksuihin, vaan ne ovat mukana kustannustenjaon selvittelyssä ja sisältyvät vastuunjaon eriin. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(89) Sijoitustoiminnan kuluihin - sijoitusten hoitokuluihin - sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut


			(90) Muihin kuluihin muusta toiminnasta aiheutuvat kulut


			(91) Menevän jälleenvakuutuksen palkkiot ja voitto-osuudet kirjataan liikekuluihin omana vähennyseränä.


			(92) Yllä mainittuihin kulueriin kohdistetaan lisäksi käyttöä kuvaavien mittareiden avulla alueorganisaation palvelut, atk-palvelut, atk-järjestelmien tuotantokäyttö ja atk-järjestelmien kehittäminen.


			(93) Oman liiketoiminnan käytössä olevista tiloista ulkopuoliselle maksetut vuokrat ja vastaavasti oman ja vuokratun tilan käytöstä aiheutuneet huoneiston käyttökulut (tilojen käytön mukaiset kulut kuten sähkö-, siivous-, vartiointi- ja muut vastaavat...


			Suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero


			(94) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n antamaa yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista (16.10.2007).


			(95) Rakennusten hankintamenosta tehtäviä suunnitelmapoistoja käsitellään luvussa 5.1.2.


			(96) Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset on laadittava kirjalliseen muotoon.


			(97) Tilinpäätöksessä saadaan erityisistä syistä kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, mikä mahdollistaa myöhemmin suunnitelman alittavien poistojen kirjaamisen. Erityisenä syynä voi olla esimerkiksi verotus.


			(98) Tilinpäätöksessä tosiasiallisesti tehtyjen eli tilikauden tuotoista vähennettyjen kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen erotus eli poistoero merkitään tuloslaskelmaan. Taseen vastaavissa esitetään suunnitelmapoistoin vähennetty hankintameno. ...





			11.2.12 Muut tuotot ja kulut


			(99) Muita tuottoja ovat erät, joilla on selvä yhteys varsinaiseen liiketoimintaan (esimerkiksi hallinto ynnä muiden palveluiden katteellinen myynti, palvelun myynti vakuutusyhtiöryhmän ulkopuolelle). Muita kuluja ovat myydyistä palveluista aiheutuvat...


			(100) Muihin tuottoihin ja kuluihin merkitään vakuutusyhtiön liitännäistoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut.





			11.2.13 Tilinpäätössiirrot


			(101) Tilinpäätössiirrot muodostuvat tilikauden poistoeron muutoksesta ja verotusperusteisten varausten muutoksesta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(102) Verotusperusteisten varausten (KPL 5 luvun 15 §) muutos esitetään tilikauden lopussa ja alussa taseessa olleiden varausten erotuksen suuruisena. Kun investointivarauksella katetaan investoinnin hankintamenoa, varauksen käyttö merkitään tuloslask...





			11.2.14 Tuloverot ja muut välittömät verot


			(103) Tuloslaskelman kohtaan tuloverot sisällytetään kaikki tuloverot.


			Tilikauden verot


			(104) Tilikauden veroihin merkitään tilikauden verolaskelman mukainen vero, jota laskettaessa otetaan huomioon muun muassa verotettava tulo, vahvistettujen tappioiden vähentäminen ja verokanta, sekä aikaisempien tilikausien verot.


			(105) Mikäli tuloksen kannalta olennainen osa veroista kohdistuu aikaisempiin tilikausiin esimerkiksi jälkiveroista johtuen, esitetään se erikseen tuloslaskelmassa (aikaisempien tilikausien verot) tai liitetiedoissa.


			(106) Tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verovelka tai -saaminen kirjataan olennaisuuden periaatetta noudattaen siirtovelkana tai -saamisena taseeseen.


			Laskennalliset verot


			(107) Laskennallisiin veroihin merkitään muun muassa kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon jaksotuseroista johtuva laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos edellisestä tilikaudesta, jos laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään tas...


			(108) Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan ja/tai käyvän arvon rahastoon kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista joh...


			(109) Laskennallisen veron laskennassa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			12 Tase


			12.1 Taseen kaava


			(4) Tase laaditaan STMtpA:n tasekaavaa noudattaen.


			(5) Annettaessa STMtpA:n mukaista taseen 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,...


			VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet  Kehittämismenot         _____  Aineettomat oikeudet15F1        _____  Liikearvo          _____  Konserniliikearvo16F2,17F3         _____  Muut pitkävaikutteiset menot       _____  Ennakkomaksut1         _____   _____...


			VASTATTAVAA Oma pääoma/Peruspääoma20F9  Vakuus9          _____  Muu peruspääoma9         _____  Osakepääoma/Pohjarahasto9       _____  Takuupääoma         _____  Ylikurssirahasto         _____  Arvonkorotusrahasto         _____  Vararahasto21F6       ...


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2 Taseen täyttäminen


			12.2.1 Aineettomat hyödykkeet


			(6) Aineettomiin hyödykkeisiin merkitään muun muassa aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot.


			(7) Aineettomien hyödykkeiden aktivoinnista säädetään KPL 5 luvun 5a §:ssä. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Aineettomina oikeuksina esitetään sekä erikseen luovutettavissa olevat että muunlaiset oikeudet kuten toimiluvat ja ostettujen tietokoneohjelmien käyttöoikeudet.


			(9) Liikearvona esitetään yrityskaupan, kannanluovutuksen tai sulautumisen yhteydessä syntynyt vastikkeellinen erä, jota ei voida kohdistaa vastaanotettuihin omaisuuseriin.


			(10) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat esimerkiksi vuokra- ja osakehuoneistojen perusparannusmenot, metsämaan ojitusmenot, metsäautoteiden rakentamismenot, tietokoneohjelmien suunnittelu- ja ohjelmointimenot ynnä muut pitkävaikutteiset menot, mikäli...





			12.2.2 Sijoitukset


			Saman konsernin yritykset, omistusyhteysyritykset ja omistusrajat


			(11) 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, ova...


			(12) Omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vain vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen omat omistukset. Konsernitilinpäätöksessä omistusyhteysyritykset määritellään ottamalla huomioon vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen oman konser...


			(13) Omistus- ja äänimäärärajoja katsotaan kokonaisomistuksen perusteella, jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin. Mikäli yhteisö näin tarkasteltu...


			Kiinteistösijoitukset


			Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(14) Kiinteistöihin merkitään suorassa omistuksessa olevat kiinteistökohteet toisin sanoen kiinteistöt, toisen maalla olevat rakennukset, rakennelmat tai muut laitokset, kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, tilat, määräalat, vesialueet ja oik...


			(15) Kiinteistöihin sisällytetään maa-alueen ja rakennuksen lisäksi niihin liittyvä irtaimisto ja liittymismaksut. Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenoihin sisällytetään sekä maa- ja vesialueiden että rakennusten ja rakennelmien vuokraoikeudet,...


			(16) Kiinteistöosakkeisiin merkitään osakkeet keskinäisissä ja muissa asunto- ja kiinteistöyhteisöissä sekä hallintayhteisöissä, jotka omistavat kiinteistöjä ja/tai kiinteistöosakkeita. Sijoitukset varsinaisiin kiinteistösijoitusyhteisöihin merkitään ...


			Lainasaamiset


			(17) Lainasaamisiksi saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä merkitään näihin luettavilta kiinteistöyhteisöiltä olevat velkakirjasaamiset, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääomalainat ja rakennusaikaiset tilisaamiset.


			(18) Myös kiinteistösijoituksiin liittyvät ennakkomaksut ja rakenteilla olevat kohteet esitetään kiinteistösijoituksina.


			Muut sijoitukset


			Osakkeet ja osuudet


			(19) Osakkeisiin ja osuuksiin merkitään osakeyhtiön osakkeet, optiotodistukset, osuuskunnan osuustodistukset, keskinäisen vakuutusyhtiön ja -yhdistyksen takuupääomaosuudet, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet, osuudet sijoitusrahastoissa...


			Rahoitusmarkkinavälineet


			(20) Rahoitusmarkkinavälineisiin merkitään luottolaitosten, muiden yhteisöjen sekä valtion, kuntien tai muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat rahoitusmarkkinavälineet ja muut kiinteätuottoiset arvopaperit. Arvopapereita, joiden korko vaihtelee ...


			(21) Rahoitusmarkkinavälineitä ovat sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, debentuurit, vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, indeksiin sidotut lainat (indeksiobligaatio ja osakeindeksilainat), jälkimarkkinakelpo...


			Osuudet yhteissijoituksista


			(22) Osuuksiin yhteissijoituksista merkitään osuudet sijoituksista, jotka useat yhteisöt, säätiöt tai eläkerahastot ovat perustaneet ja joiden hoito on uskottu yhdelle näistä.


			Lainasaamiset


			(23) Taseen eri kohdissa oleviin lainasaamisiin merkitään lainaustoimintaan liittyvät rahalainat kuten sijoituslainat, lakisääteisen eläkevakuutuksen takaisinlainaukseen liittyvät eläkelainat, muut vakuutuskirjalainat, ei-jälkimarkkinakelpoiset pääoma...


			Kiinnelainasaamiset


			(24) Kiinnelainasaamiset esitetään taseessa aina erikseen. Kiinnelainasaamisilla tarkoitetaan lainasaamisia, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys. Muihin sijoituksiin kuuluvat kiinnelainasaamiset esitetään taseessa erikseen silloinkin, kun niiden v...


			Talletukset


			(25) Talletuksiin merkitään sellaiset talletukset luottolaitoksissa, joiden nostoa koskee aikarajoitus (mukaan lukien yliyöntalletukset). Ne talletukset, joita edellä mainittu aikarajoitus ei koske, esitetään tase-erässä Rahat ja pankkisaamiset, vaikk...


			Muut sijoitukset


			(26) Muihin sijoituksiin merkitään kaikki ne sijoitukset, jotka eivät kuulu taseen muiden sijoitusten kohtiin.


			Jälleenvakuutustalletesaamiset


			(27) Jälleenvakuutustalletesaamisiin merkitään sellaiset saamiset jälleenvakuutuksenottajilta, jotka on jälleenvakuutuksenantajan velvoitteiden vakuudeksi tallennettu näiden jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun tai jotka nämä j...


			(28) Näitä saamisia ei saa yhdistää muihin saamisiin jälleenvakuutuksenottajalta eikä kuitata niitä velkoja vastaan, jotka jälleenvakuutuksenantaja on velkaa jälleenvakuutuksenottajalle.


			(29) Jälleenvakuutuksenottajien tai kolmansien osapuolten haltuun jälleenvakuutuksen antajan velvoitteiden vakuudeksi annetut arvopaperit tai muut sijoitukset, jotka pysyvät vakuuden antajan omaisuutena, merkitään sijoituksena taseeseen ja esitetään a...





			12.2.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(30) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin merkitään henkivakuutusyhtiöissä sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevat sijoitukset sekä mahdolliset etukäteen hankitut, myöhemmin sidottavaksi tarkoitetut sijoi...


			(31) Erään merkitään tältä osin myös rahoitusmarkkinavälineisiin, talletuksiin ja pankkisaamisiin liittyvät kertyneet korot sekä saamiset vakuutusmaksun välittäjiltä.


			(32) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös ne sijoitukset, joita pidetään hallussa tontiinin jäsenten puolesta ja jotka on tarkoitus jakaa näiden kesken.


			(33) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sisältävät myös emoyhtiön osakkeet, mikäli ne liittyvät sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin.





			12.2.4 Saamiset


			Saamiset ensivakuutustoiminnasta


			(34) Saamisiksi ensivakuutuksenottajilta merkitään maksamattomat perittävissä olevat vahinkovakuutuksen ja lakisääteisen eläkevakuutuksen maksut niiltä vakuutussopimuksissa sovituilta vakuutuskausilta, jotka ovat alkaneet ennen tilikauden päättymistä ...


			(35) Saamisiksi kirjataan myös muut maksamattomat vakuutusmaksut, jotka kohdistuvat vakuutussopimuksissa sovittuihin, ennen tilinpäätöshetkeä alkaneisiin vakuutusmaksukausiin ja joita vastaava vakuutusturva on tilinpäätöshetkellä voimassa.


			(36) 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 ensivakuutu...


			(37) Saamisiksi ensivakuutuksen vakuutusedustajilta merkitään saamiset vakuutuksenvälittäjiltä ja vakuutusasiamiehiltä.


			Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta


			(38) Saamisiksi jälleenvakuutustoiminnasta merkitään tilityksiin perustuvat saamiset jälleenvakuutuksenottajilta ja jälleenvakuutuksenantajilta sekä jälleenvakuutuksen välittäjiltä.


			(39) Myös kertyneet jälleenvakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut saamiset


			(40) Muihin saamisiin merkittävät erät ovat saamisia, jotka perustuvat saamisen summan ja velallisen osoittavaan asiakirjaan (kauppakirja tai muu vastaava asiakirja).


			(41) Muihin saamisiin merkitään muun muassa saamiset saman konsernin yrityksiltä ja yhteistoimintayrityksiltä sekä riidattomat regressisaamiset ja luottovahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet, mikäli niitä ei ole vähennetty korvausvastuusta.


			(42) Muihin saamisiin merkitään etukäteen suoritetut korvaukset sekä vahvistettuun verotukseen perustuvat saamiset.


			(43) Muihin saamisiin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä saaminen lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmästä.


			Maksamattomat osakkeet ja osuudet


			(44) Maksamattomiin osakkeisiin ja osuuksiin merkitään maksamatta olevat saamiset merkitystä osakepääomasta, pohjarahastosta tai takuupääomasta.


			Laskennalliset verosaamiset


			(45) Laskennalliset verosaamiset (ja -velat) on esitettävä joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli nämä ovat olennaisia.





			12.2.5 Muu omaisuus


			Aineelliset hyödykkeet


			(46) Koneisiin ja kalustoon merkitään konttori-, atk- ynnä muut koneet, laitteet ja kalusteet. Tavaravarastoihin merkitään muun muassa mahdollisesti aktivoidut tarvikevarastot sekä korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut oma...


			Rahat ja pankkisaamiset


			(47) Rahat ja pankkisaamiset erään merkitään käteinen raha ja ne pankkisaamiset, joiden nostoa ei koske aikarajoitus.


			Muu omaisuus


			(48) Muuhun omaisuuteen merkitään taseen muihin omaisuuden eriin kuulumaton omaisuus.





			12.2.6 Siirtosaamiset


			Korot ja vuokrat


			(49) Tase-erään merkitään tilinpäätöspäivään mennessä kertyneet korot ja vuokrat, joita ei vielä ole maksettu.


			(50) Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvien rahoitusmarkkinavälineiden, talletusten ja pankkisaamisten kertyneet korot esitetään tase-erässä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset.


			Vakuutusten aktivoidut hankintamenot


			(51) Jos vakuutusten hankintamenoja on aktivoitu, esitetään ne siirtosaamisena ja niiden muutos tuloslaskelmassa liikemenojen oikaisueränä.


			(52) Aktivoinnin kokonaismäärä on määriteltävä turvaavasti siten, että se pystytään kuolettamaan vakuutussopimuksen mukaisilla kustannuskuormituserillä ja muilla tähän käytettävissä olevilla vastaavilla tuotoilla. Aktivoitu määrä on kirjattava kuluksi...


			Muut siirtosaamiset


			(53) Muihin siirtosaamisiin merkitään tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät laskennalliset erät (tulojäämät ja menoennakot).


			(54) Laskennalliset erät esitetään siirtosaamisissa silloinkin, kun ne koskevat veroja ja sosiaaliturvaa. Esimerkiksi tilikaudelle maksuunpantujen ennakkoverojen oikaisemisesta tai täydentämisestä suoriteperusteisesti syntyvä verosaaminen kirjataan ol...


			(55) Vahinkovakuutusyhtiössä muihin siirtosaamisiin merkitään saaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta ja Liikennevakuutuskeskukselta.


			(56) Muihin siirtosaamisiin merkitään muun muassa työeläkevakuutusyhtiöissä laskennallinen saaminen kustannustenjaosta. Saamiset Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvä...


			(57) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtosaamisiin/-velkaan.





			12.2.7 Oma pääoma


			Käyvän arvon rahasto


			(58) Käyvän arvon rahastoon merkitään sijoitusten arvon muutokset KPL:n 5 luvun 2 a §:n ja 5 luvun 2 b §:n mukaisesti. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(59) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen erään Edellisten tilikausien voitto (tappio) erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudella tai aikaisemmilta tilikausilta ky...





			12.2.8 Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(60) Tilinpäätössiirtojen kertymään merkitään poistoero ja verotusperusteiset varaukset. Poistoeroa käsitellään luvuissa 11.2.11 ja 11.2.13 ja verotusperusteisiavarauksia luvussa 11.2.13. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.9 Pääomalainat


			(61) Pääomalainoiksi merkitään VYL 15 luvun 2 §:ssä ja VakYhdL 1 luvun 5c §:ssä tarkoitetut lainat. Pääomalainojen osalta sovelletaan KPL 5 luvun 5c §:ää. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			12.2.10 Vakuutustekninen vastuuvelka


			Vakuutusmaksuvastuu


			(62) Vakuutusten hankintamenoja voidaan kirjata kuluksi heti tai ne voidaan aktivoida ja merkitä taseen siirtosaamisiin, taikka vastaava vähennys voidaan tehdä vakuutusmaksuvastuusta (zillmerointi). Aktivoidut vakuutusten hankintamenot tulee kirjata k...


			Korvausvastuu


			(63) Korvausselvittelyn yhteydessä yhtiön haltuun otettu vahingoittunut omaisuus, luotto- ja takausvakuutuksen vahingoista yhtiölle jääneet vastavakuudet tai vahinkoihin liittyvät riidattomat regressisaamiset voidaan vähentää myös korvausvastuusta.


			Jälleenvakuuttajien osuus


			(64) Vakuutusteknisen vastuuvelan jälleenvakuuttajien osuuksiin merkitään ne todelliset tai vakuutusmatemaattisesti lasketut jälleenvakuutuksenantajien osuudet, jotka sovittujen jälleenvakuutusjärjestelyjen nojalla vähennetään vakuutusteknisen vastuuv...





			12.2.11 Pakolliset varaukset


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





			12.2.12 Jälleenvakuutustalletevelat


			(66) Jälleenvakuutustalletevelkoihin merkitään ne velat jälleenvakuutuksenantajille, jotka muut vakuutusyritykset ovat tallettaneet tai jotka niiltä on pidätetty jälleenvakuutussopimusten nojalla. Näihin velkoihin ei saa yhdistää muita velkoja kyseisi...


			(67) Mikäli tallete on saatu arvopapereina tai muina sijoituksina, jotka on siirretty saajan omistukseen, merkitään nämä taseen vastaavissa sijoituksiin ja taseen vastattavissa jälleenvakuutustalletevelkoihin.





			12.2.13 Velat


			Velat ensivakuutustoiminnasta


			(68) Ensivakuutustoiminnan velkoina esitetään vakuutusmaksupalautuksiin, etukäteen maksettuihin vakuutusmaksuihin, rinnakkaisvakuutustilityksiin, vakuutusedustajien tilityksiin ja vastaaviin liittyvät velat vakuutuksenottajille, vakuutusedustajille ta...


			(69) Vakuutusmaksupalautuksista johtuvat vähäiset velat voidaan myös vähentää vakuutusmaksusaamisista.


			Velat jälleenvakuutustoiminnasta


			(70) Jälleenvakuutustoiminnan velkoina esitetään jälleenvakuutuksenantajien ja jälleenvakuutuksenottajien sekä jälleenvakuutuksen välittäjien tilityksiin liittyvät velat.


			(71) Myös jälleenvakuutussopimusten perusteella kertyneet vakuutusmaksut, joista ei vielä ole tilitystä, esitetään tässä erässä.


			Muut velat


			(72) Muihin velkoihin kirjataan velat, jotka perustuvat velkakirjaan, kauppakirjaan, ostolaskuun tai muuhun velan määrän ja velkojan osoittavaan asiakirjaan.


			(73) Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, lyhytaikaiset tilivelat omistajille, konserni- ja yhteistoimintayhteisöille, maksamattomat osingot ja voitto-osuudet sekä vahinkovakuutusyhtiöiden perimät työttömyysvakuutusmaksut ja työntekijäin ryhmähenkiva...


			(74) Muihin velkoihin kirjataan myös muun muassa arvonlisävero-, vakuutusmaksuvero-, palosuojelumaksu ynnä muut julkisista maksuista aiheutuvat velat, maksettujen palkkojen ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat ja muut ennakonpidätyksen yhteydess...


			(75) Muihin velkoihin merkitään vahinkovakuutusyhtiössä velka lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmälle.


			Laskennallinen verovelka


			(76) Laskennalliset verovelat esitetään joko taseessa tai liitetiedoissa, mikäli ne ovat olennaisia. Mikäli rahoitusvaroihin kuuluvat sijoitukset ja/tai sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa käypään arvoon, merkitään taseeseen sekä tuloslaskelmaan ...





			12.2.14 Siirtovelat


			(77) Siirtovelkoihin merkitään menojen ja tulojen jaksottamiseen liittyvät, luonteeltaan laskennalliset erät (menojäämät ja tuloennakot).


			(78) Tase-erään merkitään tilikaudelta maksamattomat palkat, kertyneet lomapalkat niihin liittyvine henkilösivukuluineen, tilikaudelta maksettuihin palkkoihin liittyvät laskennalliset henkilösivukulut (TyEL-, työttömyys- tapaturma- ja ryhmähenkivakuut...


			(79) Myös tuloverojen kirjaamisesta suoriteperustetta vastaavalla tavalla syntyvä verovelka sisällytetään siirtovelkoihin ja vahinkovakuutusyhtiön velka Tapaturmavakuutuslaitosten Liitolle ja Liikennevakuutuskeskukselle.


			(80) Siirtovelkoihin merkitään työeläkevakuutusyhtiön velka kustannustenjakoon. Velat Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannusten jaosta sisältyvät taseen kustannustenjaon velkaerään. (Anne...


			(81) Valtion varoista suoritettava eläkkeen korvaaminen alle kolmevuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta (VEKL:n arvioitu siirtoerä) kirjataan korkoineen siirtovelkaan/-saamiseen.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tilinpäätökseen on sisällytettävä rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(5) Kirjanpitolain 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä konsernin rahoituslaskelma, jossa on annettava selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(6) Rahoituslaskelma laaditaan tässä määräyksessä annettua rahavirtalaskelman (suora tai epäsuora rahoituslaskelma) kaavaa noudattaen, jollei vakuutusyhtiöllä tai -yhdistyksellä ole oikean ja riittävän kuvan antamisen kannalta syytä poiketa kaavasta. ...


			(7) Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta rahoituslaskelman laatimisesta (30.1.2007).


			Rahoituslaskelmamallit:


			Suora rahoituslaskelma


			Liiketoiminnan rahavirta  Saadut vakuutusmaksut        _____  - jälleenvakuuttajille maksettu osuus      _____  Maksetut korvaukset         _____  - jälleenvakuuttajilta saatu osuus       _____  Saadut korot          _____  Saadut osingot         ____...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)       _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)       _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä       muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)     ___...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti        _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut         _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(Epäsuora rahoituslaskelma)


			Liiketoiminnan rahavirta  Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta      _____  Oikaisut                              Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos24F1                _____   Sijoitusten arvonalentumiset ja         arvonkorotukset tai realisoitu...


			Investointien rahavirta  Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)      _____  Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)      _____  Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä     _____  Muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)    ...


			Rahoituksen rahavirta  Maksullinen osakeanti        _____  Omien osakkeiden hankkiminen       _____  Omien osakkeiden myynti         _____  Lainojen nostot         _____  Lainojen takaisinmaksut        _____  Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu...


			Rahavarojen muutos         _____


			Rahavarat tilikauden alussa        _____ Rahavarat tilikauden lopussa        _____


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen liitteenä on esitettävä VYL:ssä, säädetyt liitetiedot sekä siinä säädetyiltä osin KPL:ssa tarkoitetut liitetiedot, STMtpA:ssa ja siinä säädetyiltä osin KPA:ssa esitetyt liitetiedot se...


			(5) Liitetiedot on esitettävä tilikaudelta ja ellei toisin mainita, myös viimeistä edelliseltä tilikaudelta.


			Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot








			13 Rahoituslaskelma


			14 Liitetiedot


			14.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo


			(6) 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


			(7) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti valtioittain. Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen perusteella, missä vakuutussopimus on tehty. Erittelyä ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuole...


			(8) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään vahinko- ja henkijälleenvakuutukseen.


			(9) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan niiden vakuutusmaksutulo sisällyttää henkivakuutuksen v...


			(10) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (luku 14.6).





			14.2 Vahinkovakuutuksen vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot


			(11) Vahinkovakuutuksesta esitetään vakuutusluokkaryhmäkohtainen kate vähintään kolmelta vuodelta seuraavan 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. Jälleenvakuuttaj...


			Rivit:     1 2 3 4 5 6 Ensivakuutus  Vakuutusluokkaryhmä (n)   200x   200x-1   200x-2  Vakuutusluokkaryhmä (m)   200x   200x-1   200x-2 Ensivakuutus yhteensä   200x   200x-1   200x-2 Jälleenvakuutus   200x   200x-1   200x-2 Yhteensä   200x   200x-1   ...


			(12) Jälleenvakuuttajien osuus tarkoittaa menevän jälleenvakuutuksen osuutta vakuutusmaksutuotoista vähennettynä sekä jälleenvakuuttajien osuudella korvauskuluista että palkkioilla ja voitto-osuuksilla.


			(13) Ensivakuutuksen tiedot esitetään erikseen ainakin niistä vakuutusluokkaryhmistä, joiden vakuutusmaksutulo ylittää 10 miljoonaa euroa tai 10 % ensivakuutuksen vakuutusmaksutulosta (vakuutusyhdistyksillä jälkimmäisessä tapauksessa). Aina tulee kuit...


			(14) Vakuutusluokkaryhmät ovat seuraavat (laki vakuutusluokista):


			Vakuutusluokkaryhmä:      Vakuutusluokat:


			Lakisääteinen tapaturma       (20 §)27F1 Urheilijoiden tapaturma       (2 §)28F2 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...





			14.3 Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(15) Henkivakuutuksessa ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta eritellään seuraavasti:


			Henkivakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen henkivakuutus  Muu yksilöllinen henkivakuutus  Sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus  Muu kapitalisaatiosopimus  Työntekijäin ryhmähenkivakuutus  Muu ryhmähenkivakuutus


			Eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus  Muu yksilöllinen eläkevakuutus  Sijoitussidonnainen ryhmäeläkevakuutus  Muu ryhmäeläkevakuutus


			Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut


			Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka eivät oikeuta hyvitykseen Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta


			(16) 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 vuositta...


			(17) Kertamaksut ovat niiden uusien vakuutuksien vakuutusmaksut, joiden kaikki maksut maksetaan kerralla vakuutuksen alussa ja vanhoihin vakuutuksiin kohdistuvat kertasuoritukset.


			(18) 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


			(19) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin luvun 14.2 kohdan (13) erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan tämä vakuutusliike sisällyttää henkivakuutukseen. Muus...





			14.4 Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset


			(20) Vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  TyEL:n mukainen eläkevakuutus 2   Työnantajan osuus   Työntekijän osuus  YEL:n mukainen vakuutus


			Valtion eläkerahastoon suoritettava siirtymämaksu (-) Vakuutusmaksutulo29F1


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-)  TyEL  YEL


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)


			(21) Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa maksetut korvaukset eritellään seuraavasti:


			Ensivakuutus  Maksettu eläkkeensaajille   TyEL:n mukainen vakuutus   TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus 30F    YEL:n mukainen vakuutus               YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus  Maksettu/saatu kustannustenjakokorvauksia31F1   TyEL-eläkkeet   YEL-e...


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)





			14.5 Henkivakuutuksen lisäedut


			(22) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kertoa STMtpA 7 §:n mukaan VYL 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kohtuusperiaatteen (tilikaudella maksetuista ja tuleville tilikausille varatuista lisäeduista) vaikutuksesta tilinpäätökseen.


			(23) Henkivakuutuksen lisäeduiksi katsotaan muun muassa maksun alennukset, lisäsummat, korkohyvitykset (takuukoron ylittävä osa) ja lisäetuvastuu tulevia asiakasetuja varten.


			(24) Tilikautena päätettyjen henkivakuutuksen lisäetujen (asiakasetujen) vaikutus vakuutustekniseen tulokseen määrätään laskemalla lisäetupäätöksistä aiheutuva vastuuvelan muutos.


			(25) Liitetiedoissa tulee kertoa:





			14.6 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät


			(26) Vakuutusmaksuihin sisältyneet, mutta niistä ennen tuloslaskelmaan merkitsemistä vähennetyt luottotappiot, verot, julkiset maksut ja lakisääteisten vahinkovakuutuslajien jakojärjestelmämaksut eritellään seuraavasti:


			Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista32F1 Jakojärjestelmämaksut Vakuutusmaksuvero Palosuojelumaksu Liikenneturvallisuusmaksu Työsuojelumaksu Muut julkiset maksut Yhteensä





			14.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely


			(27) Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely annetaan seuraavassa muodossa:


			Sijoitustoiminnan tuotot  Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin33F2   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuotot  Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin2   Osuus osak.yrit.voitosta (tappiosta)34F3   Osinkotuotot   Korkotuotot   Muut tuot...


			Arvonalentumisten palautukset  Myyntivoitot  Yhteensä  Sijoitustoiminnan kulut              Kulut kiinteistösijoituksista             Kulut muista sijoituksista             Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut4  Yhteensä  Arvonalentumiset ja poist...


			Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua  Sijoitusten arvonkorotus  Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia arvon muutoksia5              Sijoitusten realisoitumattomat a...


			(28) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot seuraavasti:


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





			14.8 Sijoitussidonnaisten vakuutusten sijoitustoiminnan nettotuotot


			(29) Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus tuloslaskelman sijoitustoiminnan nettotuotoista eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen sijoitusten realisoitumattomia arvon muutoksia Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut Sijoitustoiminnan nettotuotto t...





			14.9 Liikekulut


			14.9.1 Tuloslaskelman erä Liikekulut


			(30) 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 jälleenvakuut...


			(31) Tuloslaskelman erä liikekulut eritellään eläkevakuutuksessa seuraavasti:


			Vakuutusten hankintamenot:  Ensivakuutuksen palkkiot  Muut vakuutusten hankintamenot Vakuutusten hoitokulut Hallintokulut:  Lakisääteiset maksut    ETK:n kustannusosuus   Oikeushallintomaksu   Finanssivalvonnan valvontamaksu   Muut erät  Muut hallinto...


			(32) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(33) Liikekulujen erittelyssä ilmoitetaan palkkioiden kokonaismäärä siitä ensivakuutusliikkeestä, joka on sisällytetty tilikauden tilinpäätökseen. Tämä vaatimus koskee kaikkia hankinta-, uudistus- ja kannanhoitopalkkioita. Lukuun ei sisällytetä omalle...





			14.9.2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain


			(34) Kokonaisliikekuluilla tarkoitetaan tuloslaskelman eri eriin sisältyviä liikekuluja (poistoineen). Kokonaisliikekulut eritellään toiminnoittain seuraavasti:


			Vahinko- ja henkivakuutus:


			Maksetut korvaukset Liikekulut Sijoitustoiminnan hoitokulut36F1 Muut kulut Yhteensä


			Eläkevakuutus:


			Maksetut korvaukset  Korvaustoiminnon hoitokulut  Työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneet kulut Liikekulut


			Sijoitustoiminnan hoitokulut1   Kulut kiinteistösijoituksista   Kulut muista sijoituksista Muut kulut Kokonaisliikekulut yhteensä


			(Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2016)


			(35) Liikekulujen ja suunnitelman mukaisten poistojen osalta viitataan lukuun 11.2.11.


			(36) Kuluihin sisältyvät olennaiset koneiden ja kaluston myyntivoitot ja -tappiot sekä poikkeukselliset menonsiirrot on eriteltävä.


			(37) Mikäli suunnitelman mukaiset poistot eroavat olennaisesti edellisen tilikauden poistoista, annetaan siitä liitetiedoissa lisätietoa. Lisäksi olennainen liikearvon poisto (konserniliikearvon poisto) on eriteltävä, mikäli se on sisällytetty toimint...








			14.10 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjaukset sekä vastuuvelkaa koskevan arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja virheiden korjaukset


			14.10.1 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(38) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, laatimisperiaatteiden muutoksista ja aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista (luku 14.15.1 oma ...





			14.10.2 Työeläkevakuutusyhtiöt


			(39) Tuloslaskelman liitetiedoissa annetaan lisätietoa tuloslaskelmaan merkityistä olennaisista tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutoksista, aikaisempia tilikausia koskevien virheiden korjauksista ja vastuuvelkaa koskevista arvion muutoksista, la...


			Tasetta koskevat liitetiedot








			14.11 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset


			(40) Aineettomien hyödykkeiden kunkin tase-erän ja koneiden ja kaluston tase-erän muutoksista annetaan erittely. Erittely laaditaan ottaen huomioon kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Hankintameno 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut37F1  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Edellisenä vuonna loppuun poistetut1  Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12 Sijoituksia koskevat liitetiedot - arvostus taseessa hankintamenoon


			14.12.1 Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero


			(41) Sijoitukset esitetään seuraavasti:


			Sijoitukset 31.12      Jäljellä oleva  Kirjanpitoarvo  Käypä         hankintameno38F1    arvo Kiinteistösijoitukset  Kiinteistöt  Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä  Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä  Muut kiinteistöosakkeet  Kii...


			Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:  korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua  nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Kirjanpitoarvo sisältää  Tuloutettuja arvonkorotuksia  Muita arvonkorotuksia Arvostu...





			14.12.2 Kiinteistösijoitukset


			(42) Kiinteistösijoitukset esitetään alla esitetyn mukaisesti. Tiedot annetaan vain tilikaudelta.


			Kiinteistöt ja  Lainasaamiset  Lainasaamiset       kiinteistö-  saman konsernin  omistusyhteys       osakkeet41F1  yrityksiltä   yrityksiltä Hankintameno 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12.


			Kertyneet poistot 1.1.  Vähennysten ja siirtojen kertyneet  poistot  Tilikauden poistot Kertyneet poistot 31.12.


			Arvonalentumiset 1.1.  Vähennysten ja siirtojen  arvonalentumiset  Tilikauden arvonalentumiset  Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset 31.12.


			Arvonkorotukset 1.1.  Lisäykset  Vähennykset  Siirrot erien välillä Arvonkorotukset 31.12.


			Kirjanpitoarvo 31.12.





			14.12.3 Omassa käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet


			(43) Omassa käytössä olevista kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista esitetään seuraavat tiedot:


			Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo


			(44) Erittelyssä ilmoitetaan omassa käytössä oleva osuus kiinteistösijoituksista. Tilojen katsotaan olevan omassa käytössä, jos ne ovat konttori-, varasto-, edustus-, henkilökunnan vapaa-ajanvietto- tai muussa vastaavassa käytössä tai konsernitilinpää...





			14.12.4 Osakkeet ja osuudet


			(45) Taseen erien Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä muutokset eritellään tase-erittäin luvun 14.12.2 mukaisesti.








			14.13 Lainasaamiset


			(46) Taseen erä Muut lainasaamiset eritellään vakuuden mukaan siten, että myös lainan jäljellä oleva hankintameno tulee eritellyksi vakuuden laadun mukaan.


			Jäljellä oleva hankintameno: Muut lainasaamiset: Pankkitakaus Takausvakuutus Vakuutuskirja Muu vakuus (eriteltynä, jos määrä on olennainen)


			Jäljellä oleva hankintameno Ei-vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno yhteensä


			(47) Vakuutuksenottajille myönnetyt lainat, joiden pääasiallisena vakuutena on vakuutuskirja, esitetään erikseen. Mikäli kiinnelainasaamisen vakuutena on myös vakuutuskirja, sisällytetään lainasaaminen kuitenkin aina taseen kiinnelainasaamisiin.


			(48) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee eri tase-eriin sisältyvien eläkelainasaamisten (takaisinlainauksen) yhteismäärän seuraavasti:


			Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (kiinteistöyhtiöt) Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä (muut) Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä (muut) Muut kiinnelainasaamiset Muut lainasa...





			14.14 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset


			(49) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset eritellään seuraavasti:


			Sijoitussidonnaisten                           Alkuperäinen  Käypä arvo vakuutusten katteena olevat sijoitukset 31.12   hankintameno  (=kirjanpitoarvo)


			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


			(50) Rahat ja pankki- ynnä muut saamiset sisältävät tilinpäätöshetkellä voimassa olevien maksettujen vakuutusten nettomaksuja, joita ei vielä ole sijoitettu. Tieto kerrotaan, jos se on suuruudeltaan olennainen.





			14.15 Oma pääoma


			14.15.1 Oman pääoman erittely


			(51) Oma pääoma eritellään tase-eräkohtaisesti KPA 2 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti.





			14.15.2 Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen


			(52) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee edellisen luvun lisäksi oman pääoman erät osakkeenomistajille tai takuuosuuden omistajille ja vakuutuksenottajille kuuluvaan osuuteen seuraavasti:


			Osakepääoma/takuupääoma  Muu oma pääoma  Ehdotettu voitonjako osakkeenomistajille/takuupääoman omistajille  Vakuutuksenottajien osuus  Yhteensä





			14.15.3 Vakuus- ja peruspääoma


			(53) Vakuudeksi merkitään UVYL 29 §:n mukainen vakuus. Sivuliikkeen peruspääoma määritellään UVYL 28 §:ssä.


			(54) Taseeseen merkitään kohtaan ”muu peruspääoma” se määrä, jolla peruspääoma ylittää vakuuden määrän.





			14.15.4 Arvonkorotusrahasto


			(55) Arvonkorotusrahasto eritellään liitetiedoissa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:


			Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset  Käyttöomaisuuden arvonkorotukset  Yhteensä


			(56) Arvonkorotusrahaston erittely tehdään omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.


			(57) Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen omaan pääomaan rahastoidusta arvonkorotuksesta saadaan siirtää taseen Edellisten tilikausien voitot ja tappiot sisältävään tase-erään rinnastettavaksi erilliseksi eräksi sellainen määrä, joka vastaa tilikaudel...








			14.16 Voitonjakokelpoiset varat


			(58) Oman pääoman erittelyn yhteydessä esitetään VYL 16 luvun 5 §:n tai VakYhdL 11 luvun 2 §:n mukainen laskelma voitonjakokelpoisista varoista. Jakokelpoisten varojen yhteismäärä ilmoitetaan lisäksi toimintakertomuksessa hallituksen esityksessä voito...


			(59) Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:


			Tilikauden voitto + Muu vapaa oma pääoma tasenimikkeittäin - Taseen osoittama tappio - Taseeseen aktivoitujen perustamismenojen määrä42F1 - Taseeseen aktivoitujen tutkimusmenojen määrä1 - Yhtiö-/yhdistysjärjestyksen mukaan vararahastoon siirrettävä ta...





			14.17 Vakuutustekninen vastuuvelka


			14.17.1 Vakuutusmaksuvastuu


			(60) STMtpA 7 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan tärkeimmistä oletuksista on esitettävä yhteenveto tilinpäätöksen liitetiedoissa, mikäli henkivakuutuksen vakuutusmaksuvastuun laskennassa on käytetty muuta kuin sopimuskohtaista laskentamenettelyä.





			14.17.2 Korvausvastuu


			(61) STMtpA 10 §:n 4 momentin 1 kohdan mukainen erittely on annettava, jos ero on vähintään viisi (5) prosenttia aloittavan taseen korvausvastuun kokonaismäärästä.





			14.17.3 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka


			(62) Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka eritellään liitetiedoissa seuraavasti:


			Vakuutustekninen vastuuvelka  Vakuutusmaksuvastuu  Korvausvastuu  Jälleenvakuuttajien osuus  Yhteensä





			14.17.4 Työeläkevakuutusyhtiö


			(63) Työeläkevakuutusyhtiö erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vakuutusteknisen vastuuvelan seuraavasti:


			Vakuutusmaksuvastuu  Vastaiset eläkkeet  Osittamaton lisävakuutusvastuu   Ositettu lisävakuutusvastuu  Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu Vakuutusmaksuvastuu yhteensä


			Korvausvastuu  Alkaneet eläkkeet  Tasoitusmäärä  3 Korvausvastuu yhteensä


			Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä





			14.17.5 Lailla perustettu eläkelaitos (ei koske Melaa)


			(64) Lailla perustettu eläkelaitos erittelee tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuvelan seuraavasti:


			Alkaneiden eläkkeiden vastuu  Varsinainen vastuu  Tasausvastuu Yhteensä Vastaisten eläkkeiden vastuu Vakuutustekninen vastuuvelka Vakavaraisuuspääomaan luettava osa vastuuvelasta Vastuuvelka taseessa


			(Annettu 11.10.2016, voimaan 1.1.2017)








			14.18 Velat


			14.18.1 Pitkäaikaiset velat


			(65) KPA 2 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tase-erien mukainen erittely pitkäaikaisista veloista tehdään vain taseen pääryhmästä Velat. Erittely annetaan vain tilikaudelta.


			Muut liitetiedot








			14.19 Tuloveroja koskevat liitetiedot


			(66) Laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään liitetietona, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty taseeseen. Liitetiedossa tulee kertoa sijoitusten arvostuserojen mahdollisesta vaikutuksesta tuloverotukseen.


			(67) Liitetietoa laadittaessa noudatetaan soveltuvin osin KILA:n yleisohjetta laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006).





			14.20 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot


			Vakuudet


			(68) Omasta tai muiden puolesta pantattu, kiinnitetty tai muulla tavalla vakuudeksi annettu omaisuus esitetään vakuuslajeittain ja jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu esimerkiksi seuraavasti:


			(69) Edellä esitetyn jaottelun sisällä vakuudet jaotellaan vakuuslajeittain.


			(70) Omasta puolesta annetun vakuuden osalta ilmoitetaan mahdollinen taseeseen sisältyvän velan määrä. Esimerkiksi seuraavasti:


			(71) Edellä esitetyn jaottelun sisällä esitetään vakuuksien yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain.


			Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut


			(72) Esitetään jaoteltuna sen mukaan, kenen puolesta ne on annettu:


			(73) Edellä todetun jaottelun sisällä vastuusitoumukset ja vastuut tulee eritellä esimerkiksi seuraavasti:


			(74) Leasingvuokrasopimuksista esitetään lisäksi nimellismäärät eriteltyinä alkaneella ja sitä seuraavilta tilikausilta maksettaviin, samoin näiden sopimusten olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot.


			(75) Erityisesti muiden vastuusitoumusten ja muiden taloudellisten vastuiden osalta tulee oikean ja riittävän kuvan (tietojen) vaatimuksen täyttymisen takia antaa vastuun arvioidun euromäärän lisäksi sanallinen selostus liiketoiminnallisesta tarkoituk...


			(76) Muina vastuusitoumuksina vakuutusyhtiö esittää esimerkiksi:


			(77) Tilinpäätöstä laadittaessa tulee harkita, onko vakuutusyrityksellä sellaisia sopimuksia/sitoumuksia, joista saattaa realisoitua menoja ja menetyksiä ja jotka siten tulisi esittää vastuina. Vastuut tulee arvostaa tilinpäätöksessä varovaisuuden per...


			(78) Yleisvakuuksien osalta ei laina-/vakuuskohtaista erittelyä aina voi tehdä. Tällöin tulee kuitenkin esittää yleisvakuutta vastaan saatujen lainojen (ja muiden vastuiden) kokonaismäärä sekä erikseen yleisvakuudeksi annetut omaisuuserät tai muu vast...


			(79) Yhteisvastuusta ilmoitetaan vastuun kokonaismäärä sekä se, että kysymyksessä on yhteisvastuu.





			14.21 Arvopaperin lainausta ja takaisinostosopimuksia koskevat liitetiedot


			(80) Arvopapereiden lainaksiantajan tulisi antaa selvitys lainassa olevien arvopapereiden laadusta ja määrästä, jäljellä olevasta hankintamenosta, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestoajasta.


			(81) Arvopapereiden lainaksiottajan tulisi antaa selvitys lainattujen arvopapereiden laadusta, määrästä, käyvästä arvosta sekä lainauksen kestosta. Lainaukseen liittyvistä vakuuksista tulisi antaa luvun 14.20 mukainen liitetieto.


			(82) Takaisinostosopimuksen (REPO) myyjän tulisi ilmoittaa reposopimuksin myymänsä arvopaperit liitetiedoissa pantteina luvun 14.20 mukaisesti.





			14.22 Johdannaissopimuksia koskevat liitetiedot


			(83) Tilinpäätöksen liitetietona tulisi selostaa vakuutusyrityksen johdannaissopimusten käyttämisessä soveltamat periaatteet ja johdannaisten riskienhallintastrategia. Lisäksi tulisi selvittää johdannaissopimusten käyttö suojaustarkoitukseen (kirjanpi...


			(84) Johdannaissopimukset tulisi esittää tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavasti:


			Korkojohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Koronvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset  Termiini- ja futuurisopimukset  Optiosopimukset   Ostetut   Asetetut  Valuutanvaihtosopimukset Osakejohdannaiset  Term...


			Muut


			(85) Erittely tulisi antaa erikseen suojaavien (kirjanpidollisesti) ja ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta.


			(86) Johdannaissopimuksista tulisi ilmoittaa sopimusten käyvät arvot ja kohde-etuuksien arvot edellä mainitulla tavalla jaoteltuna. Kohde-etuuksien arvoina tulisi ilmoittaa korkojohdannaisten osalta sopimusten nimellisarvo, valuuttajohdannaisten osalt...


			(87) Käypien arvojen tulisi perustua markkinahintoihin, vastaavanlaisen johdannaissopimuksen markkinahintaan, sopimuksesta aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon tai optioiden määritysmalleihin. Käyvän arvon määritysmenetelmät tulisi selostaa kunkin ala...


			(88) Tiedot tulisi antaa erikseen avointen ja suljettujen sopimusten osalta. Annetusta informaatiosta tulisi käydä ilmi, miten avoimet ja suljetut sopimukset on käsitelty tilinpäätöksessä.


			(89) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa tulisi esittää johdannaissopimusten arvostus- ja muut laskentaperiaatteet.


			Vastuuvelan suojaaminen


			(90) Suojaavista johdannaissopimuksista annetaan edellä mainittujen kohtien (83) – (89) tietojen lisäksi tieto siitä, mitä johdannaissopimuksesta on kirjattu tilikauden tulokseen ja mitä siitä on jätetty tulokseen kirjaamatta sen perusteella, että sov...


			(91) Mikäli vastuuvelan suojaamiseksi tehdyt järjestelyt eivät anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, tulee yhtiön antaa lisätietoja oikean ja riittävän kuvan välittymiseksi.


			(92) Kuvattaessa edellä mainittujen liitetietojen vaatimusta johdannaissopimusten käyttämisessä sovellettavista periaatteista ja johdannaissopimusten riskienhallintastrategiaa, on yhtiön erityisesti kuvattava vastuuvelan suojauksessa sovellettavat ris...





			14.23 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot


			(93) Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat henkilöstökulut ja muut liitetiedot esitetään seuraavasti:


			Henkilöstökulut:  Palkat ja palkkiot  Eläkekulut  Muut henkilösivukulut  Yhteensä


			(94) Palkkoina ja palkkioina ilmoitetaan suoriteperusteiset ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot riippumatta siitä, mihin tuloslaskelman tai taseen erään ne sisältyvät, ei kuitenkaan ulkopuolisille maksettuja ensivakuutukseen liittyviä palkkio...


			(95) Muihin henkilösivukuluihin merkitään välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut kuten sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset että vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. Muina henkilösivukuluina esitettäville erille on ominaista, että ne ovat ti...


			(96) Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset on ilmoitettava toimitusjohtajasta ja pääasiamiehestä, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä sekä vastaaviin toimieli...


			(97) Rahalainaa ja niiden ehtoja sekä vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskeva tieto annetaan luvuissa 14.20 ja 14.25, jolloin tässä liitetiedoissa tulee olla viittaus edellä mainittuihin kohtiin.


			(98) 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 henkilöit...


			(99) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana lasketaan keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyhtiöön. Laskelmaa o...





			14.24  Omistuksia muissa yrityksissä koskevat liitetiedot


			(100) STMtpA 13 §:n mukainen liitetieto annetaan siten, että siinä esitetään erikseen tiedot saman konsernin yrityksistä, osakkuusyrityksistä ja muista omistusyhteysyrityksistä sekä muista osakkeista ja osuuksista. Sijoitussidonnaisten vakuutusten kat...


			(101) Pienet asunto- ja kiinteistöyhteisöt voidaan yleensä jättää erittelemättä niiden vähäisen merkityksen johdosta. Liitetieto tulee kuitenkin harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole keskinäisiä yhteisöjä tai kun yh...





			14.25 Lähipiirilainat ja lähipiirille annetut vakuudet ja vastuusitoumukset (ei koske lailla perustettuja eläkelaitoksia) ja lähipiiriliiketoimet


			(102) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön, työeläkelaitoksen sekä vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen liitteenä annetaan KPA 2 luvun 7 b §:n mukainen tieto lähipiiriliiketoimista.


			(103) Vahinko- ja henkivakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiö sekä vakuutusyhdistys voi vaihtoehtoisesti antaa lähipiiriä koskevat tiedot myös toimintakertomuksessa (OYL 8 luku 6 § 1 mom.). (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(104) Vakuutusyrityksen lähipiiriin (IAS 24 ja OYL 8 luku 5 § 1 mom.) kuuluvan henkilön tai yhteisön hyväksi annetut vakuudet ja vastuusitoumukset esitetään vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevassa liitetiedossa omana eränään (luku 14.23). (Annettu 9...





			14.26 Pääomalainat


			(105) 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. Mikä...





			14.27 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot


			(106) Työeläkevakuutusyhtiön on esitettävä seuraavat vakavaraisuutta koskevat tiedot (ei koske konsernia):


			Vakavaraisuuspääoma46F1


			Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen47F2  Tilinpäätössiirtojen kertymä  Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero  Osittamaton lisävakuutusvastuu         Tasoitusmäärä 48F   Pääomalainat  Aineettomat h...


			TVYL 17 §:n (työeläkelaitokset) vähimmäispääomavaatimus


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			14.28 Riskit ja riskienhallinta


			(107) Tilinpäätöksen liitetiedoissa on selvitettävä vakuutusyhtiön riskienhallinnan yleiset periaatteet (riskienhallintapolitiikka), riskienhallinnan organisointi, riskienhallinnan vastuu ja valvonta, riskienhallinnan prosessit ja riskit (riskien luok...


			(108) Liitetiedoissa tulee lisäksi kuvata (määrällisesti ja/tai sanallisesti) vakuutusyhtiön kannalta olennaisia riskejä kuten vakuutusriskejä, sijoitusriskejä, operatiivisia riskejä ja muita riskejä.


			(109) Vakuutusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(110) Sijoitusriskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(111) Operatiivisten riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:


			(112) Muiden riskien osalta tulee liitetiedoissa kertoa:





			14.29 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot


			(113) Mitä edellä tässä luvussa 14 on määrätty vakuutusyhtiön liitetiedoista sovelletaan myös konsernin liitetietoihin.


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan


			(4) Tunnuslukujen laskennassa ja esittämisessä on noudatettava STMtpA:ta ja tämän määräyksen säännöksiä.





			15 Tunnusluvut


			15.1 Työeläkelaitoksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			15.1.1 Yleistä


			(5) Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut koskevat tunnuslukujen laskentaperiaatteiden osalta kaikkia työeläkelaitoksia. Tunnuslukukäsitteet ovat vastaavat kuin tuloslaskelmassa ja taseessa, jollei jäljempänä toisin määritellä.


			(6) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 1.1 - 1.10 ja 2.1 - 2.6). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös tunnuslukuineen antaa eläkelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellises...


			(7) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun tunnuslukuja ilmoitetaan muuallakin kuin tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa. Tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(8) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos työeläkelaitos ei ole toiminut viittä tilikautta, työeläkelaitoksen koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tunnuslukujen lisäksi ilmoitetta...


			(9) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(10) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(11) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(12) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli eläkelaitos julkaisee osavuosiraportin tai vastaavan raportin, kyseiseltä kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.





			15.1.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset


			(13) Tunnusluku vastaa tuloslaskelman erää Maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja. (Annettu 29.2.2016, voimaan 1.3.2015)


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(14) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(15) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(16) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(17) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän, kuten kiinteistöt...


			(18) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(19) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(20) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(21) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat esimerkiksi sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalk...


			(22) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset”.


			(23) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset otetaan mukaan sijoitusten markkina-arvoon ja sitoutuneeseen pääomaan samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(24) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 1.8 ja 2.6 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(25) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(26) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistö...


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


			(28) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(29) Kohta Muut sijoitukset eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


			(30) Sijoitusjakauman alaviitteeksi lisätään joukkovelkakirja -salkun modifioitu duraatio (D mod).


			(31) Sijoitusjakauma käyvin arvioin (liite 1.7 ja 2.5 osavuosiraportti).


			Liikevaihto


			(32) Liikevaihto =


			+vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita  ja jälleenvakuuttajien osuutta  +sijoitustoiminnan nettotuotto kirjanpidossa ja  +muut tuotot


			(33) Liikevaihtoa laskettaessa Mek ja Mela ottavat mukaan myös valtion osuuden ja Mela lisäksi kansaneläkelaitoksen osuuden.


			Kokonaisliikekulut


			(34) Kokonaisliikekulut lasketaan määräyksen luvun 14.9.2 mukaisesti.


			Kokonaistulos


			(35) Kokonaistulos(ei koske Melaa)=  +Vakuutusliikkeen tulos50F3  +Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin  +Hoitokustannustulos         +Muu tulos


			Tulosanalyysi (ei koske Melaa)


			(36) Hoitokustannustulosta ja vakuutusliikkeen tulosta laskettaessa maksun eri osat lasketaan lisäämällä tilivuoden maksuihin sisältyviin osiin per 1.7.v tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen tarkistusmaksun ja tilinpäätöksessä arvioidun tarkist...


			(37) Vakuutusmaksutulosta vähennetään korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä oleva maksuosa.


			(38) Vastuuvelan muutoksessa ja maksetuissa rahastoiduissa eläkkeissä otetaan huomioon tilivuotta edeltävältä vuodelta toteutuneen suureen ja tilinpäätöksessä arvioidun suureen erotuksesta johtuva korjaus.


			(39) Vastuunsiirtojen vaikutus vastuuvelan muutokseen eliminoidaan.


			(40) Vastuuvelalle hyvitettävä korko lasketaan alla olevan kaavan mukaisesti kullekin vastuuvelan osalle käyttäen kunkin osan laskuperusteissa määrätyn korkokannan keskikorkoa r.


			,,𝑉.-𝑣−1. on tilinpäätösvuotta edeltävän vuoden tarkka vastuuvelka ja  ,𝑉-𝑣-𝑇𝑃. ja tilinpäätöksen mukainen vastuuvelka.


			(41) Tilivuoden aikana yhtiöön tulleiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan siirtohetkestä tilivuoden loppuun. Menneiden vastuunsiirtojen osalta korko lasketaan vuoden alusta siirtohetkeen asti.


			(42) Tilivuoden aikana ositetun lisävakuutusvastuun osaan VA2 siirretyn erän korko lasketaan tilivuoden alusta siirtohetkeen. Vastuunosasta tilivuoden aikana tapahtuneiden suoristusten osalta korko lasketaan vuoden alusta suoritushetkeen asti.


			(43) Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan osalta otetaan huomioon tilinpäätöksessä arvioidun ja edellisen vuoden järjestelmätasolla tasatun vastuuvelan erotuksen lisäksi edellisen vuoden tilinpäätösarvion korjaava erä. Vastuunsiirtojen vaikutus eliminoi...


			(44) Vakuutusmaksun hoitokustannusosiin mukaan otetaan myös TEL lisäeläketurvan tasausvastuusta siirrettävä osa sekä tilivuoden maksutuloon sisältyvän TyEL 163 §:n ja TyEL 186 §:n mukaisen maksun korotuksen määrän arvio. Huomioon otetaan myös edellise...


			(45) Eteran vastuuvelkaan 31.12.2006 sisältyvistä ”vanhan kannan” korkeammista hoitokuluista sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti vapautuva määrä lisätään Eteran hoitokustannustulosta laskettaessa maksun hoitokustan...


			(46) Toimintokohtaisiin liikekuluihin luetaan hoitokustannusosalla katettavat liikekulut mukaan lukien suunnitelman mukaiset poistot.


			(47) Sisältää mm. vakuutusmaksujen, kustannustenjakosuoritusten ja Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien epätasaisesta jakautumisesta aiheutuneet korkoerät sekä poistettuihin YEL-maksuihin ja siirtymämaksuihin sisältyvät korot, lakisääteisistä maksui...


			(48) Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen ei tulosanalyysissä lasketa mukaan kannanluovutuksen vaikutusta.


			Työkyvyttömyysriskin hallinta (ei koske Melaa)


			(49) Eläkelaitoksen tulee ilmoittaa korvauskuluihin tilikaudella kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaan tähtäävästä toiminnasta aiheutuneet kulut, työkyvyttömyysriskin hallintaosasta saatu maksutulo sekä edellä mainittujen erien suhde. Lisäksi eläke...


			Vakavaraisuuspääoma (ei koske Melaa)


			(50) Vakavaraisuuspääoma ja sitä koskevat tunnusluvut esitetään myös kuvan muodossa viideltä vuodelta. Vakavaraisuuspääoman esitystä koskeva kuvavaatimus koskee myös osavuosiraporttia.


			(51) Euromääräiset luvut esitetään yhdessä kuvassa, suhdelukuina esitettävät luvut voidaan esittää yhdessä tai erikseen.


			Eläkevarat


			(52) Eläkevarat = STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaisesti


			TyEL-palkkasumma, YEL-työtulosumma ja MYEL- työtulosumma


			(53) Tilinpäätösajankohdan tai osavuosiraportointiajankohdan mukainen palkkasumma- ja työtulosumma- arvio koko vuodelta.


			Vakuutusten, vakuutettujen ja eläkkeensaajien lukumäärä


			(54) Lukumäärä, joka on tilinpäätöshetken tai osavuosiraportointihetken mukainen.


			(55) TyEL-vakuutetuista, joiden tiedot ilmoitetaan työeläkevakuutusyhtiöille kuukausittain, lasketaan niiden lukumäärä, joilla on ollut ansioita viimeisen kuukauden aikana, kuitenkin siten, että jokainen tulee lasketuksi vain kerran.


			(56) Perhe-eläkkeessä eläkkeensaajien lukumäärä lasketaan yhdeksi riippumatta edunsaajien lukumäärästä.








			15.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja osakekohtaiset tunnusluvut


			15.2.1 Yleistä


			(57) Tätä lukua sovelletaan myös vakuutusyhdistyksiin ja kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin sivuliikkeisiin.


			(58) Määräyksen tunnusluvut esitetään erillistilinpäätöksessä ja ne voidaan esittää myös vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksessä. IFRS-konsernitilinpäätöksen laativan vakuutusyhtiön emoyrityksen tulee esittää tunnusluvut myös erillistilinpäätöksessään.


			(59) IFRS-konsernitilinpäätöksessä suositellaan esitettäväksi tässä määräyksessä tarkoitetut tunnusluvut soveltuvin osin. Mikäli IFRS-konsernitilinpäätöksessä tunnusluvussa käytettyjen erien laskentaperiaatteet poikkeavat suomalaisesta kirjanpitokäytä...


			(60) Muussa kuin edellä määräyksen kohdassa (59) mainitussa tapauksessa tässä esitettyä tunnusluvun nimeä ei saa käyttää, mikäli tunnusluvun laskennassa poiketaan tästä määräyksestä.


			(61) Tunnuslukujen laskentaperiaatteita noudatetaan myös silloin, kun ilmoitetaan tunnuslukuja muulloinkin kuin tilinpäätöksessä, konsernitilinpäätöksessä, tilinpäätöstiedotteessa, osavuosikatsauksessa tai johdon osavuotisessa selvityksessä.


			(62) Tunnusluvut julkaistaan tilinpäätöksessä ja osavuosiraportissa tässä määräyksessä esitetyssä muodossa (liite 3.1 - 3.6 ja 4.1 - 4.4). Sen varmistamiseksi, että tilinpäätös/tunnuslukuraportti tunnuslukuineen antaa vakuutusyhtiön/konsernin toiminna...


			(63) Tunnusluvut esitetään tilinpäätöksessä viideltä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai, jos yhtiö ei ole toiminut viittä tilikautta, yhtiön koko toiminta-ajalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisäksi esitettävä tunnuslukujen laskentakaavat ja ...


			(64) Tilinpäätöksen liitetiedoissa tunnusluvut esitetään vähintään miljoonan euron tarkkuudella ja prosentit sekä suhdeluvut vähintään desimaalin tarkkuudella.


			(65) Tunnusluvun saama arvo ilmoitetaan myös siinä tapauksessa, että se on negatiivinen.


			(66) Tunnusluvut lasketaan sijoitustoiminnan osalta pääasiassa käyvin arvoin.


			(67) Liikevaihto–tunnusluvun esittäminen on vapaaehtoista. Mikäli jonkin muun tunnusluvun laskennan yhteydessä käytetään apuna liikevaihtoa, on liikevaihto laskettava tässä määräyksessä esitetyllä tavalla.


			(68) Osavuosiraportin tiedot esitetään, mikäli henki- tai vahinkovakuutusyhtiö julkaisee osavuosiraportin, kuluvalta kaudelta, vastaavan ajankohdan tiedot edelliseltä tilikaudelta ja edellisen tilikauden tiedot.


			Pääomalaina


			(69) 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 taseeseen, nämä vähennetään tunnusluvuis...


			Verot


			(70) Tunnuslukuja laskettaessa veroina esitetään sekä tuloverot että muut välittömät verot. Tuloveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Tilikauden verolla tarkoitetaan tilikaudelta tai ai...


			Laskennalliset verovelat ja –saamiset


			(71) Tunnusluvuissa otetaan huomioon kaikki laskennalliset verovelat ja -saamiset sekä niiden muutokset KILA:n laskennallisista veroveloista ja -saamisista (12.9.2006) antaman yleisohjeen mukaisesti, riippumatta siitä onko kaikkia laskennallisia veroj...


			Tilinpäätössiirtojen kertymä


			(72) Omaan pääomaan kuuluva osuus tilinpäätössiirtojen kertymästä (tehtyjen ja suunnitelman mukaisten poistojen kertyneestä erotuksesta ja verotusperusteisista varauksista) otetaan huomioon tunnuslukuja laskettaessa, toisin sanoen tilinpäätössiirtojen...


			Pakolliset varaukset


			(73) Pakolliset varaukset rinnastetaan tunnuslukuja laskettaessa vieraaseen pääomaan niiden taloudellisen luonteen mukaisesti.





			15.2.2 Tunnuslukujen laskentakaavat ja analyysien esittäminen


			15.2.2.1 Yleiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Liikevaihto


			(74) Vahinkovakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutuotot ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			(75) Henkivakuutuksen liikevaihto: +vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta +sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa  +muut tuotot


			Liikevoitto tai -tappio ja kokonaistulos


			(76) Liikevoitto tai -tappio= ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, tilinpäätössiirtoja ja veroja (vahinkovakuutus) ±voitto tai tappio ennen tasoitusmäärän muutosta, lisäetuja (asiakasetuja), tilinpäätössiirtoja ja veroja (henkivakuutus)


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Tulosanalyysit


			(77) Vahinkovakuutuksen tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutuotot Korvauskulut Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset niiden oikaisut ja arvon muutokset Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista52F1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja


			Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet1 Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(78) Henkivakuutusyhtiön tulosanalyysi


			Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä arvonkorotukset, niiden oikaisut ja arvon muutokset Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja (asiakasetuja) ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Muut vakuutustekniset tuotot ja ku...


			Muut tuotot ja kulut Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista1 Liikevoitto tai -tappio


			Tasoitusmäärän muutos Lisäedut (asiakasedut)53F2


			Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot Vähemmistöosuudet 1) Tilikauden voitto tai tappio


			(Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			Kokonaistulos


			(79) Kokonaistulos= Liikevoitto/-tappio +/- taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos


			Sijoitustoiminnan nettotuotto


			(80) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen tuotot eivät ole mukana sijoitustoiminnan tuottolaskennassa.


			(81) Sijoitustoiminnan nettotuotto on sijoitustoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin esitetään suhteessa sitoutuneeseen pääomaan.


			(82) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin suhteessa sitoutuneeseen pääomaan lasketaan sijoituslajeittain ja sijoitusten yhteismäärälle ottaen huomioon päivittäin tai kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. Ellei käytettävissä ole kassaperuste...


			(83) Kauden tuotto lasketaan niin sanottua mukautettua Dietz:in kaavaa (aika- ja rahapainotettua kaavaa) käyttäen niin, että sitoutunut pääoma lasketaan lisäämällä kauden alun markkina-arvoon kauden aikaiset kassavirrat painotettuina sillä suhteellise...


			(84) Tuoton laskentaperiaatteen osalta on noudatettava jatkuvuutta eikä menetelmän tarkkuustasoa saa heikentää aikaisemmin käytetystä tasosta (päiväpainotuksesta ei saa siirtyä takaisin kuukausipainotukseen). Sellaisen omaisuusryhmän kuten kiinteistöt...


			(85) Johdannaisten tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle. Ei-suojaavan johdannaisen tuotot ja kulut merkitään siten kuin vastaavan omaisuuserän tuotot ja kulut, esimerkiksi osakejohdannaisten tuotot ja kulut käsitellään osakkeiden ...


			(86) Valuutasta johtuvat tuotot ja kulut kohdistetaan alla olevalle omaisuuserälle.


			(87) Korkorahastojen tuotot kohdistetaan samalla tavalla kuin korkorahastot on kohdistettu sijoitusjakaumassa: pitkän koron rahastot joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastetta...


			(88) Sijoituslajeille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja ovat sijoitustoiminnan hoitokulut (kuten oman sijoitusorganisaation kulut ja ulkopuoliselle maksetut varainhoitopalkkiot), sijoitustoiminnan muut tuotot ja kulut (kuten säilytyspalkkiot ja vaku...


			(89) Rahoihin ja pankkisaamisiin sisältyvien sekä euromääräisten että valuuttatilien tuotot kirjataan erään ”Muut rahoitusvälineet ja talletukset.


			(90) Tase-erä Rahat ja pankkisaamiset on mukana sijoitusten markkina-arvossa ja sitoutuneessa pääomassa samoin kauppahintasaamiset ja -velat.


			(91) Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle (liite 3.6 ja 4.4 osavuosiraportti).


			Sijoitusjakauma käyvin arvoin


			(92) Perusjakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten yhteenlaskettua markkina-arvoa. Riskikorjattu jakauma tarkoittaa käteissijoitusten ja johdannaisten deltakorjattujen (futuurien ja termiinien kohde-etuus sekä optioiden kohde-etuus kerrot...


			(93) Sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoitukset eivät ole mukana sijoitusjakaumassa.


			(94) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot rahamarkkinasijoituksiin. Sijoitukset sijoitusrahastoihin ja niihin rinnastettaviin muihin yhteissijoitusyrityksiin jotka sijoittavat kiinteistöi...


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


			(96) Raportin kohtaan Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset otetaan mukaan tase-erä Rahat ja pankkisaamiset, kauppahintasaamiset ja -velat sekä johdannaisten vakuudet.


			(97) Kohta ”Muut sijoitukset” eritellään raportissa Hedge-rahastoihin, hyödykesijoituksiin ja muihin sijoituksiin.


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


			(99) Sijoitusjakauma käyvin arvoin (liite 3.5 ja 4. 3 osavuosiraportti).


			Kokonaispääoman tuotto ilman sijoitussidonnaista vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin)


			(100) Kokonaispääoman tuotto= ±liikevoitto tai tappio +korkokulut ja muut rahoituskulut  +perustekorkokulu ±arvonkorotusrahastoon/ käyvän arvon rahastoon kirjattu arvonkorotus/peruutus ±sijoitusten arvostuserojen muutos ((((((((((((((((((((((x 100 +ta...


			(101) Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona.


			(102) Henkivakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan vakuutuksille vuoden aikana hyvitettyä takuukorkoa lisättynä/vähennettynä mahdollisilla takuukoron täydennysvastuun muutoksilla.


			(103) Vahinkovakuutuksessa perustekorkokululla tarkoitetaan diskontatun korvausvastuun ja vakuutusmaksuvastuun purkautumisen vaikutusta yhtiön korvauskuluun ja vakuutusmaksutuottoon sen diskontatessa pääomamuotoiset eläkkeet ja/tai mahdolliset muut va...


			(104) Tunnusluvussa muihin rahoituskuluihin sisällytetään muut vieraasta pääomasta aiheutuneet erät kuin korkokulut, kuten tuloslaskelman eriin kirjatut korollisen vieraan pääoman kurssivoitot ja -tappiot.


			Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana


			(105) Tunnusluku lasketaan keskiarvona kalenterikuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Lukumäärässä otetaan huomioon palveluksessa olleiden henkilöiden mahdollinen osa-aikaisuus.


			(106) Henkilöstön lukumäärään sisällytetään ne henkilöt, jotka ovat olleet työsuhteessa vakuutusyritykseen. Laskelmaa on oikaistava yksinomaan osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta. Jos vakuutusyrityksen palveluksessa on suhteellise...





			15.2.2.2 Vahinkovakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(107) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Vahinkosuhde


			(108) Vahinkosuhde – prosentteina = korvauskulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(109) Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) prosentteina = korvauskulut (ilman perustekorkokulua) ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot (ilman perustekorkokulua)


			(110) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen.


			Liikekulusuhde


			(111) Liikekulusuhde prosentteina = liikekulut ((((((((((x 100 vakuutusmaksutuotot


			(112) Tunnusluku lasketaan jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen. Mikäli yhtiön jälleenvakuutusaste on korkea ja palkkioiden merkitys on siten liikekuluissa oleellinen, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää bruttoliikekulusuhdetta.


			Bruttoliikekulusuhde


			(113) Bruttoliikekulusuhde prosentteina = Liikekulut ennen menevän jälleenvakuutuksen palkkioita ((((((((((((((((((((((((x 100 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Yhdistetty kulusuhde


			(114) Yhdistetty kulusuhde prosentteina = vahinkosuhde + liikekulusuhde


			(115) Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) = vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) + liikekulusuhde


			(116) Yhdistettyä kulusuhdetta laskettaessa käytetään aina varsinaista liikekulusuhdetta (eikä bruttoliikekulusuhdetta).


			(117) Tasoitusmäärä tilinpäätöksen mukaisessa valuutassa





			15.2.2.3 Henkivakuutuksen taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


			Vakuutusmaksutulo


			(118) Vakuutusmaksutulo = vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta


			Liikekustannussuhde


			(119) Liikekustannussuhde prosentteina = +liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta +korvausten selvittelykulut (((((((((((((((((( x 100 kuormitustulo (ja taseen loppusumma)


			(120) Osoittaja suhteutetaan erikseen sekä kuormitustuloon että taseen loppusummaan. Kuormitustulo on laskuperusteiden mukaan liikekustannusten kattamiseen tarkoitettu erä ja liikekulut eivät sisällä jälleenvakuutuksen palkkioita.


			(121) Kuormitustuloon sisällytetään kaikki kuormituserät. Zillmeroinnin muutosta ei sisällytetä liikekuluihin. Taseen loppusumma on aloittavan taseen loppusumma. Liikekuluina käytetään kokonaisliikekuluja, kun liikekulut suhteutetaan taseen loppusummaan.








			15.2.3 Osakekohtaiset tunnusluvut


			(122) Arvopaperimarkkinalain perusteella annettua VMtaA:ta noudattava vakuutusyhtiö, vakuutusomistusyhteisö tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien omistusyhteisö laskee osakekohtaisen tuloksen IAS 33 Osakekohtainen tulos -standardin mukaisesti ja osake...


			Osakekohtainen oma pääoma


			(123) Oma pääoma (((((((((((((((((( Osakkeiden ja osuuksien osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			Osakekohtainen substanssi (käyvin arvoin)


			(124) +oma pääoma ±sijoitusten arvostuserot54F2 ±laskennallinen verovelka ja vähemmistöosuus sijoitusten arvostuseroista (((((((((((((((((( osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä


			(125) Osakekohtaisen oman pääoman ja osakekohtaisen substanssin (käyvin arvoin) tunnuslukujen laskentaperusteissa on kerrottava, miten VYL 13 luvun 2 §:n määrittelemä henkivakuutusta koskeva kohtuusperiaate on otettu huomioon tunnuslukua laskettaessa.


			Toimialakohtainen tulosanalyysi ja tunnusluvut


			(126) Toimialan (segmentin) tuotot ja kulut, samoin kuin varat ja velat määritellään ennen konsernin sisäisten saamis- ja velkaerien ja konsernin sisäisten liiketoimien vähentämistä IFRS 8 -standardin (Operating segment) mukaan. Laskentaperiaatteissa ...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan








			16 Toimintakertomus ja osavuosikatsaus


			16.1 Toimintakertomus


			(4) Toimintakertomus laaditaan noudattaen VYL 8 luvun ja STMtpA:n toimintakertomusta koskevia säännöksiä.


			(5) Vakuutusyhtiö, -yhdistys, kolmannen maan vakuutusyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai lailla perustettu eläkelaitos voi julkistaa tilinpäätöksensä ja siihen liittyvän toimintakertomuksen tai sen lyhennelmän noudattaen KPL 3 luvun 10 ja 12 §:ää.


			(6) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi AML 7 luvun säännöksiä ja AML perusteella annettua VMtaA:n asetusta tiedonantovelvollisuudesta.


			(7) Toimintakertomus-termiä saa käyttää vain viralliseen tilinpäätökseen liittyvästä toimintakertomuksesta. Erillisen julkaisun, jossa virallisen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi esitetään lisäinformaatiota, nimenä voi olla esimerki...


			(8) Julkaistaessa tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen lyhennelmiä tulee tuloslaskelmaa ja tasetta esitettäessä noudattaa virallisen tilinpäätöksen ryhmittelyä ainakin pääsarakkeittain.


			(9) Mikäli tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen perusteella esitetään kokonaiskatsaus sellaisten yhteistoiminnassa olevien yhtiöiden toiminnasta, jotka eivät muodosta vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernia, tai lakisääteist...





			16.2 Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaus ja johdon osavuotinen selvitys (ei koske työeläkevakuutusyhtiötä)


			(10) Julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan tilinpäätöstiedotteeseen, osavuosikatsaukseen ja johdon osavuotiseen selvitykseen sovelletaan AML 7 luvun säännöksiä sekä AML:n perusteella annettua VMtaA:ta tiedonantovelvol...


			(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista.


			(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyksiä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään.


			(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan





			17 Konsernitilinpäätös


			17.1 Konsernitilinpäätös


			(4) Mitä tässä luvussa määrätään vakuutusyhtiön konsernitilinpäätöksestä, koskee myös VYL 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöstä.


			(5) Tytäryrityksenä oleva luottolaitos tai sijoituspalveluyritys yhdistellään konsernitilinpäätökseen STMtpA:n säännöksiä noudattaen.


			(6) 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 säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävä...


			17.1.1 Konsernitilipäätöksen laatimisvelvollisuus


			(7) Vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös konsernin koosta riippumatta, ellei KPL 6 luvun 1 §:n 4-7 momentti siitä vapauta. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)


			(8) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden synnyttää määräysvalta, joka on tarkemmin määritelty OYL 8 luvun 12 §:ssä ja KPL 1 luvun 5 §:ssä.


			(9) Ratkaistaessa, onko jokin yhteisö konsernin kannalta tytär- tai osakkuusyritys tai muu omistusyhteysyritys, otetaan huomioon myös yhdistelemättä jätettyjen tytäryritysten (kuten työeläkevakuutusyhtiö) omistus-, ääni ja muut oikeudet.


			(10) Jos saman yhteisön osakkeita tai osuuksia sisältyy sekä sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena oleviin sijoituksiin että muihin sijoituksiin, katsotaan omistusrajoja kokonaisomistuksen perusteella. Mikäli yhteisö näin tarkasteltuna olisi tytär...


			(11) Konsernitilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.2 Asunto- ja kiinteistöyhteisöt


			(12) Konsernin määräysvallassa olevien asunto- ja kiinteistöyhteisöjen tilinpäätöstiedot yhdistellään pääsääntöisesti konsernitilinpäätökseen. Yhdistely voidaan jättää tekemättä KPL 6 luvun 3 §:n perusteella.


			(13) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjä ei pääsääntöisesti yhdistellä osakkuusyrityksenä konsernitilinpäätökseen, vaikka äänivalta- ja omistusrajat täyttyisivätkin. Jos jokin edellä mainittu osakkuusyritys tai kaikki yhdessä ovat oikean ja riittävän kuvan...


			(14) Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen yhdistely tulee harkittavaksi erityisesti silloin, kun edellä mainitut yhteisöt eivät ole niin sanottuja keskinäisiä yhteisöjä tai kun yhteisöt harjoittavat muutakin toimintaa kuin kiinteistön omistusta tai hallintaa.





			17.1.3 Lakisääteistä eläketurvaa tarjoavien laitosten tilinpäätöstietojen yhdisteleminen


			(15) Lakisääteistä eläketurvaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja ei saisi yhdistellä toisen vakuutusyhtiön tai muun yhteisön konsernitilinpäätökseen. (Annettu 9.3.2016, voimaan 1.4.2016)





			17.1.4 Arvonkorotukset, arvonalentumisten palautumiset tytäryrityksen osakkeisiin ja osuuksiin sekä tytäryrityksen taseessa tehdyt arvonkorotukset


			(16) Tytäryrityksen osakkeisiin konsernisuhteen syntymisen jälkeen tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset peruutetaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.


			(17) Tytäryrityksen, joka omistaa ja hallinnoi vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen sijoituksiin rinnastettavaa omaisuutta, merkitsee osakkeisiin tai osuuksiin tehdyt arvonkorotukset, arvonalentumiset ja arvonalentumisen palautukset kuitenkin KPL 6 ...


			(18) Tytäryrityksen taseessa oman pääoman eräksi merkittyä arvonkorotusta ei saa siirtää konsernitilinpäätöstä laadittaessa tuloutetuksi arvonkorotukseksi eikä tuloutettua arvonkorotusta sidotun oman pääoman arvonkorotukseksi.


			(19) Konsernisuhteen syntymishetkellä olleisiin arvonkorotuksiin sovelletaan KILA:n yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta (7.11.2006).





			17.1.5 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat emoyhtiön osakkeet ja osuudet


			(20) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevia emoyhtiön osakkeita ja osuuksia ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa eikä esitetä omassa pääomassa jakokelvottomana eränä.





			17.1.6 Osakkuusyritykset


			(21) Luvun 17.1.3 periaatteita sovelletaan myös osakkuusyrityksen yhdistelyyn.





			17.1.7 Muut konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvät määräykset


			Vakuutusliike


			(22) Konsernin sisäistä ensivakuutusta ei eliminoida konsernitilinpäätöstä laadittaessa, jos oikean ja riittävän kuvan antaminen ei sitä vaadi. Konsernin sisäinen jälleenvakuutus, tasoitusmäärää lukuun ottamatta, sen sijaan on eliminoitava.


			Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut


			(23) Mikäli kysymyksessä on sekä vahinkovakuutusta että henkivakuutusta tai lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittava konserni, kaikki sijoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään konsernitilinpäätöksessä muussa kuin vakuutusteknisessä laskelmas...


			Konserniliikearvon poisto/konsernireservin vähennys


			(24) Konserniliikearvon poisto sekä konsernireservin vähennys sisällytetään toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin tai esitetään tuloslaskelman muissa tuotoissa/kuluissa.


			Aineelliset hyödykkeet/tavaravarastot


			(25) Tähän erään sisällytetään konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksen aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet sekä tavarat ja muu vaihto-omaisuus.








			17.2 Vakuutuskannan luovuttaminen, vastuun siirtäminen ja yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot


			17.2.1 Vakuutuskannan luovutukset VYL 21 luku ja TVYL 29 §


			(26) Vakuutusyhtiö voi Finanssivalvonnan suostumuksella luovuttaa vakuutuskantansa tai osan siitä toiselle vakuutusyhtiölle tai työeläkevakuutusyhtiölle. Vakuutuskannan luovutus pienentää luovuttavan yhtiön vastuuvelkaa ja lisää vastaanottavan yhtiön ...


			(27) Tuloslaskelmassa on esitettävä vastuuvelan muutoksen kohdalla erikseen kokonaismuutos ja vakuutuskannan luovutuksen osuus tästä. Näiden erotus on tulokseen vaikuttava osa. Vastaavasti on meneteltävä jälleenvakuuttajien vastuuvelan muutoksien ja v...


			(28) Vakuutuskannan luovuttajalle vakuutuskannan luovutuksesta mahdollisesti syntynyt luovutusvoitto tai -tappio eli varojen ja velkojen erotus merkitään tuloslaskelman Muihin vakuutusteknisiin tuottoihin/kuluihin. Vakuutuskannan vastaanottajalle kann...


			(29) Jos kannanluovutukseen liittyy apportti, nettovarat kirjataan sidottuun omaan pääomaan osakeantipäätöksen mukaisesti.





			17.2.2 Muut vakuutuskannan luovutukset ja vastuun siirtämiset


			(30) Finanssivalvonnan 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 nojall...


			(31) Vakuutusyhdistysten vakuutuskannan luovutusten ja eläkekassojen lakisääteisestä toiminnasta syntyneen vastuun siirtämisen sekä eläkesäätiöiden lakisääteisen vakuutustoiminnan luovuttamisen osalta noudatetaan kohtien (26)-(28) määräyksiä. Muiden v...





			17.2.3 Yksittäisiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvät siirrot (ns. portfoliosiirrot)


			(32) Yksittäiseen jälleenvakuutussopimukseen perustuvan vastuuvelan voi antava yhtiö sopimuksen päättyessä ottaa itse vastattavakseen tai siirtää toiselle jälleenvakuuttajalle. Nämä portfoliosiirrot kirjataan vakuutusmaksuvastuun osalta vakuutusmaksui...





			17.2.4 Työntekijäin ryhmähenkivakuutukseen liittyvät ryhmähenkivakuutuspoolin jäsenyhtiöiden väliset kausittaiset vastuun siirrot


			(33) Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa vastuut (vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien lisävakuutusvastuu ja korvausvastuu) tasataan vuosittain jäsenyhtiöiden kesken vastaamaan pooliosuuksia. Tästä tasauksesta aiheutuvat siirrot kirjataan vakuutusmaksuv...


			(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet:








			18 Kumotut määräykset ja ohjeet


			19 Muutoshistoria


			20 Liitteet


			20.1 Työeläkelaitokset


			(1) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(2) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi





			20.2 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt


			(3) Tunnusluvut ja analyysit; tilinpäätös


			(4) Tunnusluvut ja analyysit; osavuosiraportointi
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UPWARD TREND IN INVESTMENTS IN EUROPE 

Geographical breakdown of listed equities

20


Kaavio1

		Finland		Finland		Finland		Finland		Finland

		Europe		Europe		Europe		Europe		Europe

		USA		USA		USA		USA		USA

		Japan		Japan		Japan		Japan		Japan

		China		China		China		China		China

		Emerging markets
 excl. China		Emerging markets
 excl. China		Emerging markets
 excl. China		Emerging markets
 excl. China		Emerging markets
 excl. China



2013

2014

2015

2016

H1/2017

%

32.2

27.9683172072

26.5174358124

26.533690341

25.4833662971

35

38.4836847123

46.9787652516

33.3451841452

36.969482144

12.2

13.4162167632

16.0893890303

20.8370561322

19.8872105812

3.8

2.4361834767

3.518113496

5.5590295556

6.6293210967

3.4

6.0876381853

2.9209402368

3.7167591521

2.4539919272

13.4

11.6079596554

3.9753561729

10.0082806739

8.5766279539



Syöttöpohja

		Tulosraportointilukujen syöttö, %PERIOD CODE%/%YEAR CODE%, euroa												%YEAR CODE%		%PERIOD CODE%		%USERSCALINGFACTOR%		euroa

		0		0		Syöttö		Raportti		Raportti		Raportti		Syöttö		Raportti						ACCCODE1		Vakuutus-controller		Matemaattinen osasto		Eläkkeet		Sijoitustoiminta		Lainat		Kiinteistösijoitukset		Vakavaraisuus		Myynti		Liikekulut		Henkilöstö		Sijoitustoiminta, vakavaraisuus ja lainat		Arvop.kirjanpito

		Tili		Tilin nimi		%YEAR CODE%		%YEAR CODE%		%YEAR CODE-1%		%YEAR CODE-2%		Aikaleima		Aikaleima		Vapaa tekstikommentti		Vastuuhenkilö				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

		Vakuutukset:																						x

		CF3100																				7		x

		3101																				42		x

		CF31																				6		x

		31EJV																						x

		C31030																						x

		FC31030X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		49		x

		C31031																						x

		FTU32				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		850		x

		FVAK31												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		52		x

		FVAK33												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		53		x

		FVAK3				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						51		x

		FVAK311												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		54		x

		FVAK31X				0.0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		55		x

		FVAK41												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		57		x												x								x

		FVAK43				0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		58		x

		FVAK4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						56		x

		FVAK51												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		60		x												x				x				x

		FVAK53												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		61		x																x

		FVAK5				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						59		x																x

		FVAK53X				0								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		63		x

		FVAK90				0																78		x																		x

		Vakuutukset, matemaattinen osasto:																								x

		FVAK611												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		66				x

		FVAK612												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		67				x

		FVAK613												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		68				x

		FVAK614												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		69				x

		FVAK619												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		70				x

		FVAK61				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						65				x

		FVAK62												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		71				x

		FVAK63												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		72				x

		FVAK6				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						64				x

		FVAK6A1												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		73				x

		FVAK6A2												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		74				x

		FVAK6B												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		75				x

		FVAK7A1												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		76				x

		FVAK7A2												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila		77				x

		FVAK8												31/12/1899 0:00						Ilmo Rutila						x

		Eläkkeet:																										x

		FEL100												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		109						x

		FEL102												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		110						x

		FEL104												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		111						x

		FEL106												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		112						x

		FEL108												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		113						x

		FEL110												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		114						x

		FEL10B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						108						x

		FEL10																				94						x

				Tarkistus, Maksetut TyEL-eläkkeet yhteensä				0																				x

		FEL130												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		116						x

		FEL132												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		117						x

		FEL134												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		118						x

		FEL136												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		119						x

		FEL138												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		120						x

		FEL140												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		121						x

		FEL13B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						115						x

		FEL13																				102						x

				Tarkistus, Maksetut YEL-eläkkeet yhteensä				0																				x

		FEL1B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						107						x

		FEL1																				93						x

				Tarkistus, Maksetut eläkkeet yhteensä				0																				x

		FEL100X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x

		FEL106X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x

		FEL110X				0.00								31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		122						x

		FEL200												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		81						x

		FEL202												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		82						x

		FEL204												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		83						x

		FEL206												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		84						x

		FEL210												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		85						x

		FEL20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						80						x

		FEL230												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		87						x

		FEL232												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		88						x

		FEL234												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		89						x

		FEL236												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		90						x

		FEL240												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		91						x

		FEL23				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						86						x

		FEL2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						79						x

		FEL300												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		125						x

		FEL302												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		126						x

		FEL304												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		127						x

		FEL306												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		128						x

		FEL310												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		129						x

		FEL309												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		130						x

		FEL308												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		131						x

		FEL30				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						124						x

		FEL3												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		123						x

		FEL30601												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		132						x

		FEL30602												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		133						x

		FEL30604												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		134						x

		FEL30606												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		135						x

		FEL3061												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		136						x

		FEL3061M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		137						x

		FEL3062												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		138						x

		FEL3063												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		139						x

		FEL41												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		141						x

		FEL42												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		142						x

		FEL43												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		143						x

		FEL44												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		144						x

		FEL45												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		145						x

		FEL46												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		146						x

		FEL47												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		147						x

		FEL49												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		148						x

		FEL606												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		150						x

		FEL609												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		151						x

		FEL610												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		152						x

		FEL604												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		153						x

		FEL600												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		154						x

		FEL606M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		155						x

		FEL609M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		156						x

		FEL610M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		157						x

		FEL604M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		158						x

		FEL600M												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		159						x

		FEL620												31/12/1899 0:00						Antti Lehonmaa		160						x

		Sijoitukset:																												x														x

		FSIJ10				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						163								x														x

		FSIJ100												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		164								x														x

		FSIJ102				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						165								x														x

		FSIJ1020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		166								x														x

		FSIJ1022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		167								x														x

		FSIJ104												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		168								x														x

		FSIJ12				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						169								x														x

		FSIJ120				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						170								x														x

		FSIJ1201												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		171								x														x

		FSIJ1202												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		172								x														x

		FSIJ1203												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		173								x														x

		FSIJ1204												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		174								x														x

		FSIJ1205												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		175								x														x

		FSIJ1206												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		176								x														x

		FSIJ122												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		177								x														x

		FSIJ124												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		178								x														x

		FSIJ14				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						179								x														x

		FSIJ140												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		180								x														x

		FSIJ144												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		181								x														x

		FSIJ16				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						182								x														x

		FSIJ160												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		183								x														x

		FSIJ162												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		184								x														x

		FSIJ164												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		185								x														x

		FSIJ1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						162								x										x				x

		FSIJ10X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						187								x														x

		FSIJ100X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		188								x														x

		FSIJ102X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						189								x														x

		FSIJ1020X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		190								x														x

		FSIJ1022X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		191								x														x

		FSIJ104X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		192								x														x

		FSIJ12X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						193								x														x

		FSIJ120X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		194								x														x

		FSIJ122X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		195								x														x

		FSIJ124X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		196								x														x

		FSIJ14X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						197								x														x

		FSIJ140X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		198								x														x

		FSIJ144X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		199								x														x

		FSIJ16X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						200								x														x

		FSIJ160X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		201								x														x

		FSIJ162X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		202								x														x

		FSIJ164X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		203								x														x

		FSIJ1X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						186								x														x

		FSIJ12B1												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		185								x														x

		FSIJ12B1X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		188								x														x

		FSIJ1201X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		205								x														x

		FSIJ1202X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		206								x														x

		FSIJ1203X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		207								x														x

		FSIJ1204X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		208								x														x

		FSIJ1205X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		209								x														x

		FSIJ1206X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		210								x														x

		FSIJ120X2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						204								x														x

		FSIJ102B1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		212								x														x

		FSIJ102B2												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		213								x														x

		FSIJ102B3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		214								x														x

		FSIJ102B4												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		215								x														x

		FSIJ102B5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		216								x														x

		FSIJ102B6												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		217								x														x

		FSIJ102B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						211								x														x

				Tarkistus, Joukkovelkakirjalainat yhteensä		0		0																						x														x

		FSIJ102B1X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		219								x														x

		FSIJ102B2X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		220								x														x

		FSIJ102B3X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		221								x														x

		FSIJ102B4X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		222								x														x

		FSIJ102B5X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		223								x														x

		FSIJ102B6X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		224								x														x

		FSIJ102BX				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						218								x														x

		FSIJ20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						227								x														x

		FSIJ200												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		228								x														x

		FSIJ202				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						229								x														x

		FSIJ2020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		230								x														x

		FSIJ2022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		231								x														x

		FSIJ204												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		232								x														x

		FSIJ22				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						233								x														x

		FSIJ220												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		234								x														x

		FSIJ222												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		235								x														x

		FSIJ224												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		236								x														x

		FSIJ24				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						237								x														x

		FSIJ240												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		238								x														x

		FSIJ244												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		239								x														x

		FSIJ26				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						240								x														x

		FSIJ260												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		241								x														x

		FSIJ262												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		242								x														x

		FSIJ264												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		243								x														x

		FSIJ2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						226								x														x

		FSIJ28												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		244								x														x

		FSIJ1B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						225								x														x

				Tarkistus, Sijoitukset yhteensä		0		0																						x														x

		FSIJ20X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						247								x														x

		FSIJ200X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		248								x														x

		FSIJ202X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						249								x														x

		FSIJ2020X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		250								x														x

		FSIJ2022X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		251								x														x

		FSIJ204X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		252								x														x

		FSIJ22X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						253								x														x

		FSIJ220X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		254								x														x

		FSIJ222X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		255								x														x

		FSIJ224X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		256								x														x

		FSIJ24X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						257								x														x

		FSIJ240X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		258								x														x

		FSIJ244X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		259								x														x

		FSIJ26X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						260								x														x

		FSIJ260X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		261								x														x

		FSIJ262X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		262								x														x

		FSIJ264X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		263								x														x

		FSIJ2X				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						246								x														x

		FSIJ28X				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		264								x														x

		FSIJ1BX				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						245								x														x

		FSIJ30				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						267								x														x

		FSIJ300												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		268								x														x

		FSIJ302				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						269								x														x

		FSIJ3020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		270								x														x

		FSIJ3022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		271								x														x

		FSIJ304												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		272								x														x

		FSIJ32				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						273								x														x

		FSIJ320												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		274								x														x

		FSIJ322												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		275								x														x

		FSIJ324												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		276								x														x

		FSIJ34				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						277								x														x

		FSIJ340												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		278								x														x

		FSIJ344												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		279								x														x

		FSIJ36				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						280								x														x

		FSIJ360												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		281								x														x

		FSIJ362												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		282								x														x

		FSIJ364												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		283								x														x

		FSIJ3A				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						266								x														x

		FSIJ39												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		284								x														x

		FSIJ3				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						265								x														x

		FSIJ40				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						287								x														x

		FSIJ400												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		288								x														x

		FSIJ402				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						289								x														x

		FSIJ4020												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		290								x														x

		FSIJ4022												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		291								x														x

		FSIJ404												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		292								x														x

		FSIJ42				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						293								x														x

		FSIJ420												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		294								x														x

		FSIJ422												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		295								x														x

		FSIJ424												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		296								x														x

		FSIJ44				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						297								x														x

		FSIJ440												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		298								x														x

		FSIJ444												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		299								x														x

		FSIJ46				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						300								x														x

		FSIJ460												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		301								x														x

		FSIJ462												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		302								x														x

		FSIJ464												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		303								x														x

		FSIJ4A				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						286								x														x

		FSIJ49												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		304								x														x

		FSIJ4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						285								x														x

		FSIJ50				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		315								x														x

		FSIJ500				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		316								x														x

		FSIJ502				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		317								x														x

		FSIJ5020				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		318								x														x

		FSIJ5022				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		319								x														x

		FSIJ504				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		320								x														x

		FSIJ52				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		321								x														x

		FSIJ520				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		322								x														x

		FSIJ522				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		323								x														x

		FSIJ524				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		324								x														x

		FSIJ54				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		325								x														x

		FSIJ540				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		326								x														x

		FSIJ544				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		327								x														x

		FSIJ56				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		328								x														x

		FSIJ560				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		329								x														x

		FSIJ562				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		330								x														x

		FSIJ564				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		331								x														x

		FSIJ5A				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		314								x														x

		FSIJ59				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		313								x														x

		FSIJ5				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		312								x														x

		FSIJ5R				0.00								31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		306								x														x

		FSIJ502B												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		307								x														x

		FSIJ5M												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		307								x														x

		FSIJ5A5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		308								x														x

		FSIJ5RA5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		309								x														x

		FSIJ5AL												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		310								x														x

		FSIJ5RAL												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		311								x														x

		FSIJ60												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		333								x														x

		FSIJ62												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		334								x														x

		FSIJ64												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		335								x														x

		FSIJ6												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		332								x														x

		FSIJ7												31/12/1899 0:00						Janne Ryhänen		336								x														x

		FSIJ9												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		360								x														x

		Lainat:																														x												x

		FLAI10												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		363										x												x

		FLAI12												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		364										x												x

		FLAI1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						362										x												x

		FLAI20												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		366										x												x

		FLAI22												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		367										x												x

		FLAI2				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						365										x												x

		FLAI30												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		368										x												x

		FLAI32												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		369										x												x

		FLAI3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		370										x												x

		FLAI40												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		372										x												x

		FLAI42												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		373										x												x

		FLAI4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						371										x												x

		FLAI40X				0.0000								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		375										x												x

		FLAI42X				0.0000								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		376										x												x

		FLAI4X				0.0000								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						374										x												x

		FLAI80												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		378										x												x

		FLAI82												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		379										x												x

		FLAI84												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		380										x												x

		FLAI86												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		381										x												x

		FLAI88												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		382										x												x

		FLAI8				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						377										x												x

				Tarkistus, Lainat yhteensä		0		0																								x												x

		FLAI89												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		383										x												x

		FLAI89X				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		384										x												x

		Vakavaraisuus:																																		x								x

		10																				476														x								x

		R10				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen																x								x

		FSOL12												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		475														x								x

		FSOL1																				386														x								x

		25																				608														x								x

		250001																				446														x								x

		FSOL252												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		584														x								x

		251001																				474														x								x

		FSOL254				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		585														x								x

		FSOL3				0								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		589														x								x

		FSOL3X1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		590														x								x

		FSOL3X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		591														x								x

		FSOL3X4				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		592														x								x

		FSOL1X1				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		576														x								x

		FSOL1X1B				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		578														x								x

		FSOL1X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		580														x								x

		FSOL1X3												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		581														x								x

		FSOL1X4												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		582														x								x

		FSOL1X1A				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		577														x								x

		FSOL1X1C												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		579														x								x

		FSOL1X5												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		579														x								x

		FSOL25B1												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		587														x								x

		FSOL25B2												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		588														x								x

		FSOL25B				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						586														x								x

				Tarkistus, vastuuvelka yhteensä		0		0																												x								x

		FSOL41												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		471														x								x

		FSOL42												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		472														x								x

		FSOL43												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		473														x								x

		FSOL4				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						470														x								x

		FDFSOL4				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		732														x								x

		FSOL5																				607														x								x

		360002																																		x								x

		R360002				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		734														x								x

		FSOL6X1				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		594														x								x

		FSOL6X2				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		595														x								x

		FSOL801												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		598														x								x

		FSOL802												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		599														x								x

		FSOL80A				0.0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						597														x								x

		FSOL830												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		602														x								x

		FSOL831												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		603														x								x

		FSOL84												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		604														x								x

		FSOL85												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		605														x								x

		FSOL851												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		606														x								x

		FTU11												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		707														x								x

		FTU122				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FTU1221												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FTU1222												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		709														x								x

		FD250001				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		731														x								x

		FD251001				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		729														x								x

		22																				447														x								x

		FD22				0.00								31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen		733														x								x

		FSOL91												31/12/1899 0:00						Mika Tapanainen																x								x

		Kiinteistösijoitukset:																																x

		F110M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						338								x				x										x

		F11000M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		339												x

		F11300M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		340												x

		F11345M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		341												x

		F11350M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		342												x

		F11399M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		343												x

		F1140M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		344												x

		F1142M												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x

		FKI50A												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x

		FKI81X1												31/12/1899 0:00						Aleksi Hiltunen		345												x

		Myynti:																																				x

		FMY1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						619																x

		FMY10				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						620																x

		FMY101												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		621																x

		FMY102				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						622																x

		FMY1021												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		623																x

		FMY1022												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		624																x

		FMY13				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						625																x

		FMY131												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		626																x

		FMY132				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						627																x

		FMY1321												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		628																x

		FMY1322												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		629																x

		FMY2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						630																x

		FMY20				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						631																x

		FMY201												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		632																x

		FMY202				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						633																x

		FMY2021												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		634																x

		FMY2022												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		635																x

		FMY23				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						636																x

		FMY231												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		637																x

		FMY232				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						638																x

		FMY2321												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		639																x

		FMY2322												31/12/1899 0:00						Stefan Söderlund		640																x

		Liikekulut:																																						x

		Z3																																						x

		FZ5																				716																		x

		FLI25																				715																		x

		Z																																						x

		Z221																																						x

		FTU3																				849

		31																																						x

		FZ20001												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		642																		x

		FZ20002												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		643																		x

		Z20000																				719																		x

				Tarkistus, Vakuutusten hankintamenot		0.00		0.00																																x

		FZX1				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		644																		x

		FZX2				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		645																		x

		FZX3				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		646																		x

		FZ3X				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		652																		x

		FLI202												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		712																		x

		FLI204												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		713																		x

		FLI206												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		714																		x

		FLI20				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						711																		x

		FLI2				0																710																		x

		FLI2X				0.0								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		647																		x

		FLI30												31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		649																		x

		Z10050																				650																		x

		FLI3				0																648																		x

		FLI3X				0.00								31/12/1899 0:00						Seija Rönnholm		651																		x

		Henkilöstö:																																								x

		FHE10												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		655																				x

		FHE12												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		656																				x

		FHE1				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						654																				x

		FHE20												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		658																				x

		FHE22												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		659																				x

		FHE2				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						657																				x

		FHE2X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		660																				x

		FHE30												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		661																				x

		FHE30X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		662																				x

		FHE401												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		665																				x

		FHE403												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		666																				x

		FHE404												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		667																				x

		FHE405												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		668																				x

		FHE40				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						664																				x

		FHE4011001												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		672																				x

		FHE4011002												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		673																				x

		FHE401102												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		674																				x

		FHE40112												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		675																				x

		FHE4011				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						669																				x

		FHE4031												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		675																				x

		FHE5												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		677																				x

		FHE6												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		678																				x

		FHE7												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		679																				x

		FHE811												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		682																				x

		FHE812												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		683																				x

		FHE813												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		684																				x

		FHE81				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						681																				x

		FHE821												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		686																				x

		FHE822												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		687																				x

		FHE823												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		688																				x

		FHE82				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						685																				x

		FHE8				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						680																				x

		FHE8B1				0																690																				x

		FHE8B2				0																691																				x

		FHE8B3				0																692																				x

		FHE81X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		693																				x

		FHE812X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		694																				x

		FHE811X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		695																				x

		FHE82X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		696																				x

		FHE822X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		697																				x

		FHE821X				0.00								31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		698																				x

		FHE905												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		700																				x

		FHE907												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		702																				x

		FHE990												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		704																				x

		FHE915												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		703																				x

		FHE906												31/12/1899 0:00						Kirsi Haapa		701																				x

		Arvopaperikirjanpito:																																												x

		FAP11				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP110				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1100												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1102												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP112				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1120												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1122												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP114				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1140												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP13				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP130				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1300												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1302												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP11M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP110M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1100M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1102M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP112M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1120M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1122M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP114M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1140M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP13M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP130M				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP1300M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP1302M												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP20												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP22												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP30				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP300				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP3001												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP3004												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP3009												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP309												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP40				0.00								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						655																								x

		FAP401												31/12/1899 0:00								655																								x

		FAP403												31/12/1899 0:00								655																								x

		Sijoitusten käyvät arvot sijoitusten liitetiedon sivulle 1:																																												x

		F11M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						337																								x

		F115M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						346																								x

		F1150M												31/12/1899 0:00								347																								x

		F11160M												31/12/1899 0:00								348																								x

		F11163M												31/12/1899 0:00								349																								x

		F1162M												31/12/1899 0:00								350																								x

		F1163M												31/12/1899 0:00								351																								x

		F117M				0								31/12/1899 0:00		31/12/1899 0:00						352																								x

		F1170M												31/12/1899 0:00								353																								x

		F1172M												31/12/1899 0:00								354																								x

		1175																				650																								x

		F1175M				0.00								31/12/1899 0:00								355																								x

		1176																				650																								x

		F1176M				0.00								31/12/1899 0:00								356																								x

		1177																				650																								x

		F1177M				0.00								31/12/1899 0:00								357																								x

		F1178M												31/12/1899 0:00								665																								x
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Toimintakertomus

		Tili		Tilin nimi				Y		Y-1		Päiväys		Tekstikommentti		Controller		Määräaika		2014 kommentti		ACCCODE2

						1. TALOUDEN KEHITYS

						2. TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN KEHITYS

						3. ILMARISEN TULOS JA VAKAVARAISUUS

		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sjoitusten vuosituotto (%)				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSIJ5R		Sijoitukset yhteensä, reaalituotto, %		Sijoitusten reaalituotto (%)				-						Mika Tapanainen		2/2/15

						eli xx prosenttiyksikön verran pitkän ajan keskiarvoa parempi		0.0		-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FLI2X		Hoitokulusuhde		Hoitokulusuhde (%)				75						Seija Rönhholm		2/3/15

		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sijoitusten käyvin arvoin laskettu nettotuotto-%				9.8						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL1		Vakavaraisuuspääoma		Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa				7,122.6						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL1X1		Vakavaraisuusaste		Vakavaraisuuspääoma prosentteina vakavaraisuuslaskennasa käytettävästä  vastuuvelasta				28.0						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL1X2		Vakavaraisuusasema		Vakavaraisuuspääoma x,x -kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan				1.9						Mika Tapanainen		2/2/15

				Nettotuotto, sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		Käyvin arvoin laskettu sijoitustoiminnan tulos				1,468.6						Mika Tapanainen		2/2/15

		FTU122		-Vastuuvelan tuottovaatimus		Vastuuvelalle hyvitettävä korko, milj. e				979.9						Mika Tapanainen		2/2/15

						Osaketuottosidonnaisen vastuuvelan muutos		-634.0		466.7						Mika Tapanainen		2/2/15

		FTU11		Vakuutusliikkeen tulos		Omalla vastuulla oleva vakuutusliikkeen tulos				-14.8						Mika Tapanainen		2/2/15

		FLI2		Hoitokustannustulos		Hoitokustannustulos				35.1						Mika Tapanainen		2/2/15

		FTU1		Kokonaistulos		Kokonaistulos, milj. e				1,489.0						Mika Tapanainen		2/2/15

		360002		Siirto ositettuun (VA1)		Asiakashyvityksiin siirretään tuloksesta milj. e				86								2/2/15

		FSOL6X1		Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		% vakuutetusta palkkasummasta				0.01						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL6X2		Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- vakuutettu, euroa		vakuutettua työsuhdetta kohti euroa				163						Mika Tapanainen		2/6/15

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		Tuloslaskelman mukainen voitto				3.8								1/19/15

						Siltalaskelma tuloslaskelman ja käyvän arvon välillä

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		Tilikauden voitto tuloslaskelmalla				3.8								1/19/15

						Vastuuvelan muutos

		FD251001		Tasoitusmäärän muutos		Tasoitusmäärän muutos				-14.8								2/2/15

		FD250001		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos				285.3								2/2/15

		360002		Siirto ositettuun (VA1)		Siirto asiakashyvityksiin				86.0								2/2/15

		950		Poistoeron muutos		Poistoeron muutos				0.3								2/2/15

		FDFSOL4		Arvostuserojen muutos		Käypien arvojen ja tasearvojen eron eli arvostuserojen muutos				1,128.4						Paula Takkala		2/2/15

		FTU1		Kokonaistulos		Tulos käyvin arvoin				1,489.0						Paula Takkala		2/2/15

						4. VAKUUTUSKANTA JA VAKUUTUSMAKSUTULO

		FVAK31		TyEL -vakuutusten lukumäärä		TyEL-vakuutukset 31.12.				38,237						Antti Lehonmaa		1/20/15

						TyEl vakuutusten muutos, kpl		-38,237		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FVAK311		Tilapäisten TyEL -työnantajien lukumäärä		Tilapäiset TyEL-työnantajat				3,999						Antti Lehonmaa		2/2/15

		FVAK41		TyEL -vakuutettujen lukumäärä		TyEL-vakuutettuja				529,000						Antti Lehonmaa		2/2/15

		FVAK31X		TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö		TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö				14.0						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FVAK51		TyEL-palkkasumma		TyEL-palkkasumma, milj. e				16,843.0						Antti Lehonmaa		2/2/15

						TyEL-palkkasumma, muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		2/2/15

		FVAK5X		TyEL-palkkasummasta laskettu markkinaosuus -% (arvio)		TyEL-palkkasummasta laskettu markkinaosuus -% (arvio)				0.0						Antti Lehonmaa				huom! Prosentit eivät suoraan näy tekstissä, mutta lause perustuu tietoon nousiko / laskiko

		FVAK43		YEL -vakuutettujen lukumäärä		YEL-vakuutuksia 31.12.				60,612						Antti Lehonmaa		1/20/15

						YEL- vakuutusten muutos, kpl		-60,612		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FVAK53X		YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e		YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e				23,722						Antti Lehonmaa		29.01.2015 Ulla Peura

						työtulon kasvu , %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		29.1.2015 Ulla Peura

		31		Vakuutusmaksutulo		Vakuutusmaksutulo, milj. e,				4,086.9								1/31/15

						Maksutulon muutos-%		-100.0		-								1/31/15

		CF3100		Vakuutusmaksutulo, TyEL		TyEL-vakuutusmaksutulo				3,784.9								1/31/15

						TyEL-vakuutusmaksutulon muutos		-100.0		-								1/31/15

						Maksuun annetut alennukset eli asiakashyvitykset				62.4						Ilmo Rutila		2/2/15

		3101		YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus		YEL-vakuutusmaksutulo, milj. e				302.0								1/31/15

						YEL-vakuutusmaksutulon muutos, %		-100.0		-						Paula Takkala		1/31/15

						Luottotappiot

		C31030		Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista TyEL		TyEL-vakuutusmaksuista, milj. e				16.1								1/21/15

		FC31030X		TyEL -luottotappiot % TyEL -maksutulosta		edellisten osuus maksutulosta, %				-						Pauli Aakko		1/21/15

		C31031		Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista YEL		YEL-vakuutusmaksuista, milj. e				2.6								1/31/15

		FMY101		TyEL-vakuutusten uusmyynti, kpl		Uusia TyEL-vakuutuksia myytiin, kpl				71						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY201		TyEL -vakuutusten uusmyynti, me		näiden vaikutus maksutuloon 2015 , milj. eur				70.7						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY102		TyEL -vakuutukset,nettosiirto kpl		Siirtoliikkeessä TyEL-vakuutuskanta kasvoi xxxx  vakuutuksella				962						Stefan Söderlund		1/16/15

		FMY202		TyEL, maksutulo,netto me		mutta maksutulo xx,x pieneni miljoonalla eurolla				57.1						Stefan Söderlund		1/16/15

		FMY231		YEL -vakuutusten uusmyynti, me		YEL-vakuutusten myynti, uusia				6,731						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY231		YEL -vakuutusten uusmyynti, me		Uusien YEL-vak. myynnin vaikutus YEL-maksutuloon, milj. euroa				25.7						Stefan Söderlund		1/28/15

		FMY13		YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		YEL-vakuutusten siirtotulos, kpl				1,195						Stefan Söderlund		1/16/15

		FMY23		YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), me		YEL-vakuutusten siirtotulos oli x,x  milj. euroa voitollinen				6.7						Stefan Söderlund		1/16/15

						5. VAKUUTUSMAKSUTASO

						Vuosi 2014 TyEL

		FVAK6		Keskimääräinen TyEL-maksu		TyEL-maksu keskimäärin, %				0.2						Ilmo Rutila		2/2/15

						Työntekijän osuus

		FVAK6A1		Työntekijän maksu, alle 53 vuotiaat, %		tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A2		Työntekijän maksu, 53-vuotiaat, %		tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6B		Työnantajan osuus keskimäärin, %		Työnantajan maksu keskimäärin palkoista				-						Ilmo Rutila		2/2/15

						Ilmarisen asiakashyv. työnantajan maksusta, %				0.0						Ilmo Rutila		2/2/15

						Vuosi 2015 / TyEL

		FVAK6		Keskimääräinen TyEL-maksu		TyEL-maksu , %				0.2						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6B		Työnantajan osuus keskimäärin, %		Työnantajan keskimääräinen maksu, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A1		Työntekijän maksu, alle 53 vuotiaat, %		tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK6A2		Työntekijän maksu, 53-vuotiaat, %		tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

						Vuosi 2014 YEL

		FVAK7A1		YEL-maksu, alle 53 vuotiaat, %		YEL-maksu vahvistetusta työtulosta				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK7A2		YEL-maksu, 53-vuotiaat, %		yli 53 vuotta täyttäneillä				-						Ilmo Rutila		2/2/15

						Vuosi 2015 YEL

		FVAK7A1		YEL-maksu, alle 53 vuotiaat, %		tt alle 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FVAK7A2		YEL-maksu, 53-vuotiaat, %		tt väh. 53 v, %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

						6. ELÄKKEET JA TYÖKYKYÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA

		FEL30		Uudet eläkepäätökset yhteensä		Uudet eläkepäätökset yhteensä, ml kuntoutuspäätökset				23,365						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Uusien eläkepäätösten muutos, %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL1		Maksetut eläkkeet		Eläkemeno, milj. e				4,145.1						Antti Lehonmaa		1/22/15		31.1.2015 vertailuvuosi korjattu / PT

						Eläkemenon muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/22/15

		FEL106X		Työkyvyttömyyseläkeet, % eläkemenosta		Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus eläkemenosta, %				-						Antti Lehonmaa		1/22/15

		31		Vakuutusmaksutulo		Ilmarisen saama eläkevakuutusmaksutulo oli runsaat 0 miljardia				-								1/31/15

		FEL1		Maksetut eläkkeet		Eläkemeno ilman eläkkeiden hoitokuluja				-						Paula Takkala		1/31/15

						eli xx  miljoonaa euroa maksutuloa suurempi		0		-						Paula Takkala		1/31/15

		FEL2		Eläkeensaajat yhteensä		Vuoden päättyessä eläkkeensaajia				313,962						Antti Lehonmaa		1/20/15

						kasvu-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL20		Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL -eläkkeet		TyEL-eläkkeen saajia				274,602						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL23		Eläkeensaajien lukumäärä, YEL -eläkkeet		YEL-eläkkeen saajia				39,360						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL3		Kaikki eläkepäätökset		Eläkepäätökset yhteensä				42,733						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Eläkepäätökset yhteensä, muutos-%		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL30		Uudet eläkepäätökset yhteensä		Uudet eläkepäätökset yhteensä, ml kuntoutuspäätökset				23,365						Antti Lehonmaa		1/20/15

						Uusien eläkepäätösten muutos, %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL300		Uudet eläkepäätökset, vanhuuseläkkeet		Vanhuuseläkepäätökset				10,097						Antti Lehonmaa		1/29/15		korjattu

						Vanhuuseläkepäätösten muutos %		-100.0		-						Antti Lehonmaa		1/29/15		korjattu

		FEL620		Eläkepäätös annettu alkamiskuukaden aikana, %		Kaikista eläkepäätöksistä xx % annettiin eläkkeen alkamiskk:n aikana				-						Antti Lehonmaa		1/27/15

						Ratkaisut tk-eläkevalituksissa muuttuivat

		FEL3062		Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %		Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %				-						Antti Lehonmaa		1/27/15

		FEL3063		Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Vakuutusoikeus, %		Vakuutusoikeus, %				-						Antti Lehonmaa		2/3/15

		FEL41		Postitettujen työeläkeotteiden määrä, kpl		Eläkeotteita postitettiin heinä marraskuussa, kpl				-						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL42		Eläkeotteiden haut verkkopalvelusta, kpl		Verkkopalvelusta otteen haki, kpl				35,000						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL43		Asikakkaan tiedustelun perusteella tehdyt eläketurvaselvitykset, kpl		Asiakkaan tiedustelun perusteella tehtyjä eläkekturvaselvityksiä				0						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL44		Verkkopalvelussa tehdyt ennakkolaskelmat, kpl		Verkkopalvelussa asiakkaat tekivät vastaavia ennakkolaskelmia, kpl				0						Antti Lehonmaa		1/20/15

		FEL45		Työhyvinvointiseminaarit, kpl		Työhyvinvointiseminaarien määrä				0						Antti Lehonmaa		1/16/15

		FEL46		Työhyvinvointiseminaarissa kävijät, kpl		seminaareissa kävijöitä oli				0						Antti Lehonmaa		1/16/15

		FEL47		Muut valmennukset ja TYHY-hankkeet, kpl		Lisäksi muita valmennuksia ja työhyvinvointihankkeita yhteistyössä asiakkaan kanssa				-						Antti Lehonmaa		1/16/15

		FEL49		Annetut kuntoutuksen etuuspäätökset, kpl		Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin, kpl				4,868						Antti Lehonmaa		1/20/15

						missä oli kasvua edelliseen vuoteen xxx %		-100.0		-						Pauli Aakko		1/20/15

						7. VAKUUTUSLIIKE, VASTUUVELKA, VASTUUNSIIRROT JA RAHASTONSIIRROT

		25		Vakuutustekninen vastuuvelka		Vastuuvelka, milj. e				27,188.9								1/31/15

		FD250001		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos, milj. e		-762.9		-								1/31/15

		250001		Osittamaton lisävakuutusvastuu		Osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e				762.9								1/31/15

						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu, muutos		-634.0		-								1/31/15

		250003		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu 31.12.2014				634.0								1/31/15

		??				Muu vastuuvelan kasvu, muutos %				-						Ilmo Rutila		2/2/15

		FTU11		Vakuutusliikkeen tulos		Omalla vastuulla olevan vakuutusliikkeen tulos				-14.8						Ilmo Rutila		2/2/15

		FD251001		Tasoitusmäärän muutos		Tasoitusmäärän muutos, milj. e		-971.2		-								2/2/15

		251001		Tasoitusvastuu		Tasoitusmäärä, milj. e				971.2								2/2/15

		FSOL80		Vastuuvelan korko		Kaikkiaan vastuuvelalle hyvitettäväksi koroksi muodostui, %				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL81		Vastuuvelan korko, osaketuottosidonnnaisen lisavakuutusvastuun osuus		josta osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen sitoutunut tuotto				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL82		Vastuuvelan korko, muun vastuuvelan osuus		Muulle vastuuvelalle hyvitettiin x,x prosentin mukainen tuotto				-						Mika Tapanainen		2/2/15

		FSOL830		Perustekorko alkuvuonna		Perustekorko alkuvuonna				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL831		Perustekorko loppuvuonna		Perustekorko loppuvuonna				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL84		Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e		Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e				32,643.3						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSOL85		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt vastuu yhteensä, milj. e		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirt.vastuu  yhteensä  milj. e				-						Mika Tapanainen				ei vuonna 2014, mutta jätetään taulukkoon muistuttamaan seuraavina vuosina että tulee tekstiin

		FSOL851		Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e		josta osittamatonta lisävakuutusvastuuta yhteensä				-						Mika Tapanainen				ei vuonna 2014, mutta jätetään taulukkoon muistuttamaan seuraavina vuosina että tulee tekstiin

						8. SIJOITUSTOIMINTA

		FSIJ1		Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä, perusjakauma €		Sijoitukset käyvin arvoin, milj. e				32,270.2						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5		Tuotto -%, sijoitustoiminnan tuotto -% käyvin arvoin		Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %				9.8						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ9		Inflaatio, %		Infaatio oli x prosenttia				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5R		Sijoitukset yhteensä, reaalituotto, %		sijoitusten arvon reaalituotto, prosenttia				8.1						Mika Tapanainen		2/6/15		Mika: kts vertailuvuosi. Taulukossa oli 8,6 mutta tekstiin 2013 jossain vaiheessa muutettu 8,1. Kumpi oikein??

		FSIJ5A5		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v), %		Viiden viimeisen vuoden keskituotto käyville arvoille				-						Mika Tapanainen		2/6/15																						8,1 on oikein

		FSIJ5RA5		Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v), %		vastaa keskimäärin xx prosentin  vuotuista reaalituottoa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5AL		Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-), %		vuodesta 1997 kokonaistuotto  käyville arvoille keskimäärin x,x % vuotta kohden				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ5RAL		Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-), %		Tämä vastaa x,x prosentin vuotuista reaalituottoa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

						Jvk-lainojen, korkorahastojen ja muiden rah.markk.välineiden osuus sij.varallisuudesta, %				38.8						Mika Tapanainen		2/6/15

						niiden markkina-arvo johdannaiset huomioiden, milj. e				12,524.8						Mika Tapanainen		2/6/15

						niiden tuotto käyville arvoille				4.6						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ1020		Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat, perusjakauma		Valtion tai niiden kaltaisten liikkellelaskijoiden lainat, milj. e				4,444.2						Mika Tapanainen		2/6/15

						Valtion lainat, osuus %				35.5						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ104		Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, perusjakauma		Rahamarkkinasijoitukset, milj. e				688.1						Mika Tapanainen		2/6/15		Muutettu vertailuvuotta!

						Rahamarkkinasijoitukset, %				5.5						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ304		Nettotuotto, muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset, e		Rahamarkkinasijoitusten tuotto-%				0.0						Mika Tapanainen		2/6/15

						Loput x,x prosenttia korkosijoituksista olivat yrityslainoja				-						Mika Tapanainen		2/6/15

						Luottoriskillisten jvk-lainojen tuotto-%				-						Mika Tapanainen

		FSIJ7		Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio		Jvk-salkun keskimääräinen juoksuaika, v				0.2						Mika Tapanainen		2/6/15

						Lainakannan supistuminen , %				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ100X		Lainasaamiset, perusjakauma, %		Lainasaamisten osuus sijoitusvarallisuudesta %				5.5						Mika Tapanainen		2/6/15

						Uudet lainat, milj. e				99.4						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ100		Lainasaamiset, perusjakauma		Lainakanta, milj. e  kertyneet korot mukaan lukien				1,789.1						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ500		Tuotto -%, lainasaamiset		Lainasaamisten tuotto, %				4.0						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ10X		Korkosijoitukset, perusjakauma, %		Korkosijoitusten osuus sijoituskannasta, %				44.4						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ50		Tuotto -%, korkosijoitukset		Korkosijoitusten tuotto-%				4.5						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ12X		Osakesijoitukset, perusjakauma, %		Osakesijoitukset ja pääomasijoitukset sijoituskannasta, %				39.8						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ12		Osakesijoitukset, perusjakauma		Osakesijoitukset ja pääomasijoitukset , meur				12,843.0						Mika Tapanainen		2/6/15

						Kotimaisten osakesijoitusten osuus, %				33.6						Mika Tapanainen		2/6/15

						Kotimaisten osakesijoitukset, milj. e				4,317.0						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ1201X		Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi, %		Kotimaisten osakesijoitusten osuus noteeratuista, %				32.2						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ52		Tuotto -%, osakesijoitukset		Osakesijoitusten tuotto käyvin arvoin, %				20.9						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ22		Osakesijoitukset, riskijakauma		Johdannaisten käytön seurauksena osakesijoitusten riskin mukainen määrä, milj. e				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ22X		Osakesijoitukset, riskijakauma, %		eli prosentteina sijoituksista				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ14		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Kiinteistösijoitukset,  milj. e				3,644.1						Martti Rouvala		2/2/15

						Kiinteistösijoitusten muutos edelliseen vuoteen -%		-100.0		-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ14X		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma, %		Kiinteistösijoitusten osuus, %				11.3						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ144X		Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset, perusjakauma, %		epäsuorien kiint.sij. osuus %-yks.				-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ140		Suorat kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Suoraan omistettuja kiinteistöjä, milj.e				3,101.3						Martti Rouvala		2/2/15

						Kiinteistöjen vuokrausaste, %				0.9						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ54		Tuotto -%, kiinteistösijoitukset		Kiinteistösijoitusten kokonaistuotto, %				0.0						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ540		Tuotto -%, suorat kiinteistösijoitukset		Suoraan omistettujen tuotto  %				0.1						Martti Rouvala		2/2/15

						Ennen arvonmuutosta suorien kiinteistöjen nettotuotto, %				-						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ544		Tuotto -%, kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		Epäsuorien kiinteistösijoitusten  tuotto, %				0.0						Martti Rouvala		2/2/15

		FSIJ16X		Muut sijoitukset, perusjakauma, %		Hyödykesijoitukset, sijoitukset absoluuttisen tuoton rahastoihin ja muut sij., osuus, %				4.6						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ160		Hedge-rahastosijoitukset, perusjakauma		josta absoluuttisen tuoton rahastojen osuus, miljoonaa euroa				-						Mika Tapanainen		2/6/15

		FSIJ560		Tuotto -%, hedge- rahastosijoitukset		Absoluuttisen tuoton rahastot tuottivat keskimäärin %				-						Mika Tapanainen		2/6/15

						9. RISKIENHALLINTA

						10. HENKILÖSTÖ

		FHE915		Keskimääräinen henkilömäärä, konserni		Ilmarinen konserni/keskimääräinen henkilömäärä				604						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE905		Keskimääräinen henkilömäärä, emoyhtiö		Ilmarinen emoyhtiö/keskimääräinen henkilömäärä				535						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE907		Osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä, emoyhtiö		osa-aikaisia työntekijöitä				68						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE990		Perhevapailla ja muilla palkattomilla vapailla olevien henkilöiden lukumäärä		perhevapailla ja muilla palkattomilla				55						Kirsi Haapa		2/4/15

		FHE1		Työsuhteiden lukumäärä raportointikauden lopussa yhteensä		31.12. työsuhteita emoyhtiö Ilmariseen				581						Kirsi Haapa		1/16/15

		FHE10		Vakinaisten työsuhteiden lukumäärä raportointikauden lopussa		vakituinen työsuhde				562						Kirsi Haapa		1/16/15

						Kahden prosentin henkilömäärän vähentymisen tavoite v 2014 oli				-						Kirsi Haapa				Lausetta muotoiltiin niin, että puhuttiin prosentuaalisesta tavoitteesta, lukua ei illmoitettu

		FHE30X		Palkalliset henkilötyövuodet/vakuutetut ja eläkkeensaajat yhteensä		Hoitokustannusosalla rahoitetut henkilötyövuodet tuhatta vakuutettua kohden				0.494						Kirsi Haapa		2/4/15

		FHE906		Sijoitustoiminnon henkilömäärä		Sijoitustoiminnan henkilöstön määrä ( keskim henkilötyövuotta)				87						Kirsi Haapa		1/16/15

						11. TIETOTEKNIIKKA

						12. LIIKEKULUT

						Vakuutusmaksun hoitokustannustulolla rahoitettavat kulut nousivat, %				-								2/3/15

		FLI2X		Hoitokulusuhde		Hoitokulusuhde				75.0						Seija Rönnholm		2/3/15

		Z		Kokonaisliikekulut toiminnoittain		Kokonaisliikekulut, milj. e				143.4								2/3/15

						Kokonaisliikekulut, muutos %		-100.0		-								2/3/15

		FLI2		Hoitokustannustulos		Hoitokustannustulos milj				35.1

		Z221		Lakisääteiset maksut		Lakisääteiset maksut, milj. e				-								2/3/15

		Z3		Sijoitustoiminnan hoitokulut		Sijoitustoiminnan liikekulut, milj. e				22.0								2/3/15

		FZ3X		Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		Sij.toim. liikekulujen osuus sijoitusten yhteismäärästä , %				-						Seija Rönnholm		2/3/15

		Z10050		Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut		Työkyvyn ylläpitotoiminnon kulut, milj				4.3								2/3/15

						13. HALLINTO JA ORGANISAATIO

						14. KONSERNI

						Kiinteistöyhtiöiden lukumäärä 31.12.2014				-						Paula Takkala		1/19/14

						Tytäryhtiöiden lukumäärä kokonaisuudessaan 31.12.2014				-						Paula Takkala		1/19/14

						15. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

						16. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

						HALLITUKSEN EHDOTUS VOITON KÄYTÖSTÄ

		FTU4		Jakokelpoinen vapaa oma pääoma		Emoyhtiön jakokelp. vapaa oma po												1/31/14

		9		Tilikauden voitto (Tappio)		Tilikauden  voitto				-								1/31/14

		218030		Edell. tilik. ylijäämä, lahjoitukset		Lahjoitukset				-								1/31/14

		218010		Edell. tilik. ylijäämä, siirto varmuusrahastoon		Siirto varmuusrahastoon												1/31/14



Hiltunen Aleksi:
Vai vuoden aikana?



Tunnusluvut12

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																														ACCCODE3

																										MARTTI ROUVALA

						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		2017		2016		2015		2014		2013

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		0.0				0.0				0.0		4,086.9		4,019.3						Vakuutusmaksutulo, milj. e		0.0		0.0		0.0		4,086.9		4,019.3

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		0.0				0.0				0.0		4,145.5		3,847.8						Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e  1)		0.0		0.0		0.0		4,145.5		3,847.8

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0		2,915.3		2,048.4						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. e		0.0		0.0		0.0		2,915.3		2,048.4

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0				0.0		0.0		0.0		9.8		7.5						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5

		31EJV				Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta		0.0				0.0		0.0		0.0										Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		C3103				Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista		0.0				0.0		0.0		0.0										Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FTU32				Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta		0.0				0.0		0.0		0.0		4,106.2		4,035.2						Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta		0.0		0.0		0.0		4,106.2		4,035.2

		32				Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä		0.0				0.0		0.0		0.0		7,196.6		9,488.6						Sijoitustoiminnan tuotot yhteensä		0.0		0.0		0.0		7,196.6		9,488.6

		50				Sijoitustoiminnan kulut yhteensä		0.0				0.0		0.0		0.0		-5,402.6		-8,255.2						Sijoitustoiminnan kulut yhteensä		0.0		0.0		0.0		-5,402.6		-8,255.2

		FTU34				Sijoitustoiminnan nettotuotot		0.0				0.0		0.0		0.0		1,794.0		1,233.4						Sijoitustoiminnan nettotuotot		0.0		0.0		0.0		1,794.0		1,233.4

		91				Muut tuotot		0.0				0.0		0.0		0.0		0.5		0.6						Muut tuotot		0.0		0.0		0.0		0.5		0.6

		FTU3				Liikevaihto		0.0				0.0		0.0		0.0		5,900.7		5,269.2						Liikevaihto, milj. e		0.0		0.0		0.0		5,900.7		5,269.2

		Z				Kokonaisliikekulut		0.0				0.0				0.0		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut, milj. e		0.0		0.0		0.0		143.4		144.0

		FZX3				Kokonaisliikekulut, % liikevaihdosta		0.0				0.0				0.0		2.4		2.7						Kokonaisliikekulut, % liikevaihdosta		0.0		0.0		0.0		2.4		2.7

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		0.0				0.0				0.0		105.6		108.7						Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut, milj. e		0.0		0.0		0.0		105.6		108.7

		FZX2				Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut,
%  TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta		0.0				0.0				0.0		0.6		0.6						Hoitokustannustulolla  katetut  liikekulut,
%  TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6

		FTU1				Yhteensä		0.0				0.0				0.0		1,489.0		931.2						Kokonaistulos, milj. e		0.0		0.0		0.0		1,489.0		931.2

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		0.0				0.0				0.0		27,188.9		25,585.9						Vastuuvelka, milj. e		0.0		0.0		0.0		27,188.9		25,585.9

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		0.0				0.0				0.0		7,122.6		5,752.4						Vakavaraisuuspääoma, milj. e ²⁾		0.0		0.0		0.0		7,122.6		5,752.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma*/ vastuuvelka, %		0.0				0.0				0.0		28.0		23.9						% vastuuvelasta 3)		0.0		0.0		0.0		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		0.00				0.00				0.00		1.94		2.16						suhteessa vakavaraisuusrajaan		0.00		0.00		0.00		1.94		2.16

		251001				Tasoitusmäärä, milj. euroa		0.0				0.0				0.0		971.0		986.0						Tasoitusmäärä, milj. e		0.0		0.0		0.0		971.0		986.0

		FSOL5				Eläkevarat		0.0				0.0				0.0		32,513.3		29,781.9						Eläkevarat, milj. e  ⁴)		0.0		0.0		0.0		32,513.3		29,781.9

		FSOL6X1				Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		0.00				0.00				0.00		0.51		0.37						Siirto asiakashyvityksiin, % TyEL-palkkasummasta		0.00		0.00		0.00		0.51		0.37

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		0.0				0.0				0.0		16,843.0		16,694.2						TyEL-palkkasumma, milj. e		0.0		0.0		0.0		16,843.0		16,694.2

		FVAK53				YEL-työtulosumma		0.0				0.0				0.0		1,433.1		1,366.9						YEL-työtulosumma, milj. e		0.0		0.0		0.0		1,433.1		1,366.9

		FVAK31				TyEL-vakuutukset		0				0				0		38,237		37,462						TyEL-vakuutuksia 5)		0		0		0		38,237		37,462

		FVAK41				TyEL-vakuutetut		0				0				0		529,000		529,000						TyEL-vakuutettuja		0		0		0		529,000		529,000

		FVAK43				YEL-vakuutetut		0				0				0		60,612		58,776						YEL-vakuutuksia		0		0		0		60,612		58,776

		FEL2				Eläkeensaajat yhteensä		0				0				0		313,962		307,934						Eläkkeensaajia		0		0		0		313,962		307,934

																										1) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyttömyysriskin hallinnasta aiheutuneita kuluja

																										2) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)

																										3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

																										4) Vastuuvelka + arvostuserot

																										5) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset

																										MIKA TAPANAINEN

						TULOSANALYYSI		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TULOSANALYYSI, milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

						Tuloksen synty																				Tuloksen synty

		FTU11				Vakuutusliikkeen tulos		0.0				0.0				0.0		-14.8		-7.0						Vakuutusliikkeen tulos		0.0		0.0		0.0		-14.8		-7.0

		FTU12				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0		1,468.6		911.2						Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0		1,468.6		911.2

		FSIJ3				+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0		2,915.3		2,048.4						+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0		2,915.3		2,048.4

		FTU122				-  Vastuuvelan tuottovaatimus		0.0				0.0				0.0		-1,446.7		-1,137.1						-  Vastuuvelan tuottovaatimus		0.0		0.0		0.0		-1,446.7		-1,137.1

		FLI2				Hoitokustannustulos		0.0				0.0				0.0		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		0.0		0.0		0.0		35.1		27.0

		FTU19				Muu tulos		0.0				0.0				0.0		0.0		0.0						Muu tulos *		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FTU1				Kokonaistulos		0.0				0.0				0.0		1,489.0		931.2						Kokonaistulos		0.0		0.0		0.0		1,489.0		931.2

						Tuloksen käyttö																				Tuloksen käyttö

		FTU14				Vakavaraisuuden muutokseen		0.0				0.0				0.0		1,403.0		869.2						Vakavaraisuuden muutokseen		0.0		0.0		0.0		1,403.0		869.2

		FDSOL251001A				TyEL-tasoitusmäärän muutokseen		0.0				0.0				0.0		-14.8		-10.9						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0		-14.8		-10.9

		FD250001				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		0.0				0.0				0.0		285.3		59.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		0.0		0.0		0.0		285.3		59.8

		FDFSOL4				Arvostuserojen muutokseen		0.0				0.0				0.0		1,128.4		817.1						Arvostuserojen muutokseen		0.0		0.0		0.0		1,128.4		817.1

		FD22				Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0				0.0				0.0		0.3		0.2						Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2

		9				Tilikauden voittoon		0.0				0.0				0.0		3.8		3.0						Tilikauden voittoon		0.0		0.0		0.0		3.8		3.0

		FDSOL251001B				TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		0.0				0.0				0.0		0.0		0.0						TEL-lisävakuutuksen tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		R360002				Siirtoon asiakashyvityksiin		0.0				0.0				0.0		86.0		62.0						Siirtoon asiakashyvityksiin		0.0		0.0		0.0		86.0		62.0

		FTU1				Yhteensä		0.0				0.0				0.0		1,489.0		931.2						Yhteensä		0.0		0.0		0.0		1,489.0		931.2

						Täsmäytysrivi (erotus)		0.0		0.0		0.0				0.0		-0.1		0.0

						Täsmäytysrivi (erotus)		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0						* Vuosina 2012-2015 muu tulos sisältyy sijoitustoiminnan tulokseen.

																										MIKA TAPANAINEN

																										VAKAVARAISUUS		2017		2016		2015		2014		2013

						VAKAVARAISUUS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		0.0				0.0				0.0		28.0		18.9						% :na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa		0.0				0.0				0.0				5.0								%		%		%		%		%

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		0.0				0.0				0.0		14.4		11.1						Vakavaraisuusraja		0.0		0.0		0.0		14.4		11.1

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0				0.0				0.0		57.8		44.4						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 1)		0.0		0.0		0.0		57.8		44.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		0.0				0.0				0.0		28.0		23.9						Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää ²⁾		0.0		0.0		0.0

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		0.0				0.0				0.0		24.2								Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste) ᶾ⁾		0.0		0.0		0.0		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		0.0				0.0				0.0		1.9		2.2

																										1) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoman enimmäismäärä.

																										2) Ilmoitetaan vuodesta 2013 lähtien.

																										3) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja).

																										JANNE RYHÄNEN

																										SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN)		Perusjakauma								Riskijakauma

																												31.12.2017				31.12.2016				31.12.2017				31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013

						PERUSJAKAUMA, ME		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								milj. e		%		milj. e		%		milj. e		% ⁹⁾		% ⁹⁾ ¹⁰⁾		% ⁹⁾ ¹⁰⁾		% ⁹⁾ ¹⁰⁾		% ⁹⁾ ¹⁰⁾

		FSIJ10				Korkosijoitukset		0.0				0.0				0.0		14,313.9		13,054.2						Korkosijoitukset yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		41.5		45.9

		FSIJ100				Lainasaamiset		0.0				0.0				0.0		1,789.1		2,352.0						Lainasaamiset ¹⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.5		8.0

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		11,836.7		8,725.6						Joukkovelkakirjalainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		20.4		9.4

		FSIJ1020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0				4,013.1						Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.2		9.5

		FSIJ1022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0				4,712.5						Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.2		-0.1

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.0				0.0				0.0		688.1		1,976.6						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.6		28.5

		FSIJ12				Osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		12,843.0		11,328.7						Osakesijoitukset yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		42.9		36.7

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet		0.0				0.0				0.0		10,323.3		9,168.3						Noteeratut osakkeet ³⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		35.1		29.4

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,458.3		1,353.8						Pääomasijoitukset ⁴⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.5		4.6

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,061.4		806.6						Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.3		2.7

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		3,644.1		3,465.8						Kiinteistösijoitukset yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		11.3		11.7

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		3,101.3		2,942.9						Suorat kiinteistösijoitukset		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		9.6		10.0

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0				0.0				0.0		542.8		522.8						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.7		1.8

		FSIJ16				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,469.2		1,671.5						Muut sijoitukset		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.7

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		0.0				0.0				0.0		409.4		349.9						Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		1.2

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		0.0				0.0				0.0		7.8		-1.1						Hyödykesijoitukset		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.1		0.1

		FSIJ164				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,052.0		1,322.8						Muut sijoitukset ⁷⁾		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		4.4

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		0.0				0.0				0.0		32,270.2		29,520.1						Sijoitukset yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.7		100.0

																										Johdannaisten vaikutus ⁸⁾										0.0		0.0		0.0		0.0		-0.7		0.0

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		100.0

						RISKIJAKAUMA, ME		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSIJ20				Korkosijoitukset		0.0				0.0				0.0		13,398.6		13,547.4						Jvk-salkun modifioitu duraatio		0.0				0.0										0.0		0.2		0.7

		FSIJ200				Lainasaamiset		0.0				0.0				0.0		1,789.1		2,352.0

		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		6,575.0		2,779.5						1) Sisältää kertyneet korot

		FSIJ2020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		2,647.8		2,797.9						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		FSIJ2022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		3,927.2		-18.4						3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.0				0.0				0.0		5,034.5		8,415.9						4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		FSIJ22				Osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		13,847.8		10,829.0						5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet		0.0				0.0				0.0		11,328.1		8,668.7						6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,458.3		1,353.8						7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,061.4		806.6						8) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		3,644.1		3,465.6						9) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		3,101.3		2,942.9						10) Laskettu kulloinkin voimassaolleen Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tuotonlaskentaryhmän ohjeistuksen mukaisesti

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0				0.0				0.0		542.8		522.8

		FSIJ26				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,612.7		1,678.0

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		0.0				0.0				0.0		409.4		349.9

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		0.0				0.0				0.0		-29.8		15.1

		FSIJ264				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,233.1		1,313.0

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		0.0				0.0				0.0		32,503.1		29,520.1

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		0.0				0.0				0.0		-232.9

		FSIJ1B				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		0.0				0.0				0.0		32,270.2		29,520.1

		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.0				0.0				0.0		0.2		0.7

																										JANNE RYHÄNEN

																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE

																												Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %

																												nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle

																												markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾		pääomalle ¹⁰⁾

																												31.12.2017						31.12.2016		31.12.2015		31.12.2014		31.12.2013

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Tuotto e / %  sit. pääomalle		milj. e		milj. e		%		%		%		%		%

		FSIJ30				Korkosijoitukset		0.0				0.0				0.0		625.3								Korkosijoitukset yhteensä		0.0		0		0.0		0.0		0.0		4.5		6.9

		FSIJ300				Lainasaamiset		0.0				0.0				0.0		83.1								Lainasaamiset ¹⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		4.0		3.4

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		542.7								Joukkovelkakirjalainat		0.0		0		0.0		0.0		0.0		5.3		8.3

		FSIJ3020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0										Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.5		2.6

		FSIJ3022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0										Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0		0		0.0		0.0		0.0		8.9		13.5

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.0				0.0				0.0		-0.5								Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9

		FSIJ32				Osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		2,249.5								Osakesijoitukset yhteensä		0.0		0		0.0		0.0		0.0		20.9		9.5

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet		0.0				0.0				0.0		1,882.8								Noteeratut osakkeet ³⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		21.9		9.1

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		0.0				0.0				0.0		133.9								Pääomasijoitukset ⁴⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		9.8		15.4

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		232.8								Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		28.6		5.4

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		165.0								Kiinteistösijoitukset yhteensä		0.0		0		0.0		0.0		0.0		4.8		5.1

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		148.0								Suorat kiinteistösijoitukset		0.0		0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.6

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0				0.0				0.0		17.0								Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0		0		0.0		0.0		0.0		3.2		2.2

		FSIJ36				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		-95.7								Muut sijoitukset		0.0		0		0.0		0.0		0.0		-5.8		5.1

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		0.0				0.0				0.0		20.7								Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		5.6		7.7

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		0.0				0.0				0.0		8.9								Hyödykesijoitukset		0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ364				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		-125.3								Muut sijoitukset ⁷⁾		0.0		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		0.0				0.0				0.0		2,944.1								Sijoitukset yhteensä		0.0		0		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0				0.0										Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0										Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0		0		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5

																										1) Sisältää kertyneet korot

						SITOUTUNUT PÄÄOMA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat

		FSIJ40				Korkosijoitukset		0.0				0.0				0.0		13,870.0								3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle

		FSIJ400				Lainasaamiset		0.0				0.0				0.0		2,079.5								4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		10,334.5								5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt

		FSIJ4020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0										6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta

		FSIJ4022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0										7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.0				0.0				0.0		1,456.1								8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat

		FSIJ42				Osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		10,759.6								Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet		0.0				0.0				0.0		8,583.5								9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukaisittain aikapainotetut kassavirrat

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,362.1								10) Laskettu kulloinkin voimassaolleen Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tuotonlaskentaryhmän ohjeistuksen mukaisesti

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		814.0

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		3,459.0

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		2,931.0

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0				0.0				0.0		528.0

		FSIJ46				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,650.0

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		0.0				0.0				0.0		369.5

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		0.0				0.0				0.0		-1.9

		FSIJ464				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		1,282.5

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		0.0				0.0				0.0		29,738.5

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0				0.0

		FSIJ4				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0		29,738.5

						TUOTTO -%		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSIJ50				Korkosijoitukset		0.0				0.0				0.0		4.5		6.9

		FSIJ500				Lainasaamiset		0.0				0.0				0.0		4.0		3.4

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		5.3		8.3

		FSIJ5020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		0.5		2.6

		FSIJ5022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.0				0.0				0.0		8.9		13.5

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.0				0.0				0.0		0.0		1.9

		FSIJ52				Osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		20.9		9.5

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet		0.0				0.0				0.0		21.9		9.1

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		0.0				0.0				0.0		9.8		15.4

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		0.0				0.0				0.0		28.6		5.4

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		4.8		5.1

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		0.0				0.0				0.0		5.0		5.6

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		0.0				0.0				0.0		3.2		2.2

		FSIJ56				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0		-5.8		5.1

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		0.0				0.0				0.0		5.6		7.7

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		0.0				0.0				0.0

		FSIJ564				Muut sijoitukset		0.0				0.0				0.0

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		0.0				0.0				0.0		9.8		7.5

		FSIJ59				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0				0.0

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0				0.0				0.0		9.8		7.5

																										MARTTI ROUVALA

						HOITOKUSTANNUSTULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						HOITOKUSTANNUSTULOS, milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI202				Vakuutusmaksun hoitokustannusosat		0.0				0.0				0.0		131.5		126.6						Vakuutusmaksun hoitokustannusosat		0.0		0.0		0.0		131.5		126.6

		FLI204				Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat		0.0				0.0				0.0		7.1		6.8						Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat		0.0		0.0		0.0		7.1		6.8

		FLI206				Muut tuotot		0.0				0.0				0.0		2.2		2.2						Muut tuotot		0.0		0.0		0.0		2.2		2.2

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0.0				0.0				0.0		140.7		135.6						Hoitokustannustulo yhteensä		0.0		0.0		0.0		140.7		135.6

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		0.0				0.0				0.0		105.6		108.7						Toimintokohtaiset liikekulut 1)		0.0		0.0		0.0		-105.6		-108.7

		920100				Muut kulut		0.0				0.0				0.0		0.0		0.0						Muut kulut		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLI25				Liikekulut  yhteensä		0.0				0.0				0.0		105.6		108.7						Liikekulut  yhteensä		0.0		0.0		0.0		-105.6		-108.7

		FLI2				Hoitokustannustulos		0.0				0.0				0.0		35.1		26.9						Hoitokustannustulos		0.0		0.0		0.0		35.1		26.9

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		0.0				0.0				0.0		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		0.0 %		0.0 %		0.0 %		75.0 %		80.1 %

																										1) Ilman sijoitustoiminnan liikekuluja, työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettuja kuluja ja lakisääteisiä maksuja

																										MARTTI ROUVALA

						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA, milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0				0.0				0.0		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		0.0				0.0				0.0		-4.3		-5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		0.0		0.0		0.0		-4.3		-5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		0.0																		Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut 2)		0.0		0.0		0.0

		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta		0.0				0.0		0.0		0.0		86.9		102.6						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut / 
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		0.0 %		0.0 %		0.0 %		86.9 %		102.6 %

																										2) Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja





Tunnusluvut12

		



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)

Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja,%

Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

Prosenttia vastuuvelasta



Määritykset

		DR-määritykset

		Tietotyyppi		Tositesarja		Kumulatiivinen / Jaksottainen		Yritys		Vuosi		Kuukausi		Skaalaus (=luku, jolla kannan arvot jaetaan)		Kieli

		ACT		10000		Kumulatiivinen		100		2017		6		1000000		fi

		0				0		0

												Muuntotaulukko

												1		1

		Esimerkkejä kuvaotsikoissa käytetyistä värikoodeista:										2		2

												3		Q1

												4		4

		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT		vihreä tausta		kuva laaditaan kaikilta vuosineljänneksiltä (Q1,Q2,Q3 ja Q4)						5		5

		ELÄKEPÄÄTÖKSET		keltainen tausta		kuva laaditaan puolivuosittain (Q2 ja Q4)						6		H1

		ELÄKKEELLE SIIRTYNEET		sininen tausta		kuva laaditaan tilinpäätöstilanteesta (Q4)						7		7

												8		8

												9		Q3

												10		10

												11		11

												12		12

		Toimintakertomusvälilehti piilotettu



Huom ! Jos kuvien piirtämisen yhteydessä arvotaulukoiden lukuarvoissa esiintyy ylimääräisiä desimaaleja, saadaan ne pois valitsemalla alue, jolta arvotaulukon luvut tulevat ja valitsemalla ko. alueella solujen muotoilu -> ok.



Tunnusluvut6

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																										ACCCODE4

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, SE																						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA, EN

						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA		1.1.-30.6.2017		1.1.-30.6.2016		1.1.-31.12.2016																KEY FIGURES IN BRIEF		1 Jan-
30 June 2017		1 Jan-
30 June 2016		1 Jan-
31 Dec 2016

		31				Vakuutusmaksutulo, milj. e		2,123.6				4,301.8		2,125.0		4,019.3		3,725.5		3,383.2						Vakuutusmaksutulo, milj.e		2,124		2,125		4,302																Premieinkomst, mn euro		2,124		2,125		4,302																Premiums written, EUR mill.		2,123.6		2,125.0		4,301.8																				416

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		2,305.4				4,594.1		2,198.0												Maksetut eläkkeet, milj. euroa		2,305		2,198		4,594																Betalda pensioner, mn euro		2,305		2,198		4,594																Pensions and other payments made, EUR mill.		2,305.4		2,198.0		4,594.1																				243

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405.3				1,743.3		2,143.0		2,048.4		-1,153.0		2,738.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj.e		1,405		2,143		1,743																Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde, mn euro		1,405		2,143		1,743																Net return on investments at fair value, EUR mill.		1,405.3		2,143.0		1,743.3																				283

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8				4.8		6.2		7.5		-4.0		10.8						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		3.8		6.2		4.8																Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, %		3.8		6.2		4.8																ROCE, %		3.8		6.2		4.8

																												30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016																				327

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2				31,458.7		30,614.0		25,585.9		24,205.5		24,657.4						Vastuuvelka, milj.e		32,074		30,614		31,459																Ansvarsskuld, mn euro		32,074		30,614		31,459																Technical provisions, EUR mill.		32,074.2		30,614.0		31,458.7																				326

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma*, milj. euroa		7,399.5				8,460.0		9,087.0		5,752.4		4,808.7		6,578.2						Vakavaraisuuspääoma, milj.e 1)		7,400		9,087		8,460																Solvenskapital, mn euro 1)		7,400		9,087		8,460																Solvency capital, EUR mill.		7,399.5		9,087.0		8,460.0

		FSOL1X2				Vakavaraisuuspääoma*/vakavaraisuusraja		2.17				2.00		2.40		2.16		2.54		2.60						suhteessa vakavaraisuusrajaan		2.2		2.4		2.0																i förhållande till solvensgränsen		2.2		2.4		2.0																in relation to solvency limit		2.2		2.4		2.0

		FSOL5				Eläkevarat		35,705.5				37,422.9		36,411.0		29,781.9		27,584.3		28,664.1						Eläkevarat , milj.e  2)		35,706		36,411		37,423																Pensionstillgångar, mn euro 2)		35,706		36,411		37,423																Pension assets, EUR mill. 2)		35,705.5		36,411.0		37,422.9																				21

						Eläkevarat,  % vastuuvelasta																				% vastuuvelasta

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675.3				16,788.0		16,818.0		16,694.2		15,923.8		14,702.0						TYEL-palkkasumma, milj.e 3)		16,675		16,818		16,788																ArPL-lönesumma, mn euro  3)		16,675		16,818		16,788																TyEL payroll, EUR mill. 3)		16,675.3		16,818.0		16,788.0																				22

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462.3				1,470.6		1,523.0		1,366.9		1,268.7		1,142.8						YEL-työtulosumma, milj.e  3)		1,462		1,523		1,471																FöPL-arbetsinkomstsumma, mn euro 3)		1,462		1,523		1,471																YEL payroll, EUR mill. 3)		1,462.3		1,523.0		1,470.6

																										1) Laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja)																						1) Relationstalet har räknats i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen vid rapporteringstidpunkten																						1) The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit

																										2) STM asetuksen (614/2008)  11 §:n 10 kohdan mukainen vastuuvelka + vakavaraisuuspääoma. 2016 asti vastuuvelka + arvostuserot.																						2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser																						2) Technical provisions + differences between current and book value

																										3) Arvio vakuutettujen koko vuoden palkka- ja työtulosummasta																						3) En uppskattning av de försäkrades löne- och arbetsinkomstsumma för hela året																						3) Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA JA SEN RAJAT																						VAKAVARAISUUS, SE																						VAKAVARAISUUS, EN

						VAKAVARAISUUS		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016																SOLVENCY		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		10.0				29.2				18.9		16.3		24.5						Vakavaraisuusraja, milj.e				14.1		14.6																Solvensgräns, mn euro		12.0		14.1		14.6																Solvency limit		12.0		14.1		14.6																				341

						Vakavaraisuusvastuuvelka										5.0		4.8		5.2						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e				56.2		58.3																Solvenskapitalets maximibelopp, mn euro		48.0		56.2		58.3																Maximum solvency capital		48.0		56.2		58.3

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		12.0				14.6		14.1		11.1		8.3		11.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e																						Solvenskapital , mn euro		22.9		29.4		26.0																Solvency capital before equalisation provision		22.9		29.4		26.0																				333

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, %		48.0				58.3		56.2		44.4		33.1		45.6						Vakavaraisuusaste % 1)				33.2		29.2																Solvensnivå % 1)		26.1		33.2		29.2																Solvency capital (solvency ratio)		26.1		33.2		29.2																				335

						Vakavaraisuusraja, milj.e																				Vakavaraisuusasema 2)																						Solvensställning 2)		22.9		29.4		26.0																Solvency capital (solvency ratio)		22.9		29.4		26.0

						Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä, milj.e

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		26.1				29.2		33.2		23.9		21.1		29.7						1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.		1) Eläkevarat suhteessa STM asetuksen (614/2008) 11 §:n 10 kohdan mukaiseen vastuuvelkaan. Esitetään kaikki vuodet uudessa esitysmuodossa.																1) Pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden enligt 11 § 10 punkten i SHM:s förordning (614/2008). Alla år presenteras i en ny redovisningsform.																																																336

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		22.9				26.0		29.4												2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan		2) Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan																2) Solvenskapital i förhållande till solvensgränsen																																																337

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		2.2				2.0		2.4		2.2		2.5		2.6																																																																												338

																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT, SE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT, EN

																												Sijoitustoim.		Sitoutunut		Tuotto- %		Tuotto- %		Tuotto- %														Placeringsv.		Sysselsatt		Avkastnings-%		Avkastnings-%		Avkastnings-%														Net investment		Capital		ROCE, %		ROCE, %		ROCE, %

																												nettotuotot		pääoma ⁹⁾		sitoutuneelle		sitoutuneelle		sitoutuneelle														nettointäkt		kapital ⁹⁾		på sysselsatt		på sysselsatt		på sysselsatt														return		employed ⁹⁾

																												markkina-arvo ⁸⁾				pääomalle		pääomalle		pääomalle														marknadsvärde 8)				kapital		kapital		kapital														market value ⁸⁾

																												30.6.2017		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016														30.6.2017		30.6.2017		30.6.2017		30.6.2016		31.12.2016														30 June 2017		30 June 2017		30 June 2017		30 June 2016		31 Dec 2016

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								milj. e		milj. e		%		%		%														mn euro		mn euro		%		%		%														EUR mill.		EUR mill.		%		%		%

		FSIJ30				Korkosijoitukset		159.2				589.4		51.8												Korkosijoitukset yhteensä		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6												Ränteplaceringar		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6												Fixed-income investments total		159.2		15,624.6		1.0		0.3		3.6																224

		FSIJ300				Lainasaamiset		16.2				36.7		21.3												Lainasaamiset ¹⁾		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3												Lånefordringar 1)		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3												Loan receivables 1)		16.2		967.2		1.7		1.9		3.3																225

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		137.7				506.6		4.7												Joukkovelkakirjalainat		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6												Masskuldebrevslån		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6												Bonds		137.7		13,420.3		1.0		0.0		3.6																226

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		5.3				46.1		25.9												Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8												Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar 1)2)		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8												Other money market instruments and deposits 1) 2)		5.3		1,237.2		0.4		3.3		5.8																229

		FSIJ32				Osakesijoitukset		1,246.1				924.8		-510.8												Osakesijoitukset yhteensä		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5												Aktieplaceringar		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5												Equities and shares total		1,246.1		15,666.3		8.0		-3.6		6.5																230

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet		1,034.9				397.0		-655.0												Noteeratut osakkeet ³⁾		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5												Noterade aktier 3)		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5												Listed equities and shares 3)		1,034.9		12,437.9		8.3		-5.8		3.5																231

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		156.8				337.8		109.7												Pääomasijoitukset ⁴⁾		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9												Kapitalplaceringar 4)		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9												Private equity investments 4)		156.8		2,279.2		6.9		5.5		16.9																232

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		54.4				190.0		34.4												Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5												Onoterade aktieplaceringar 5)		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5												Non-listed equities and shares 5)		54.4		949.2		5.7		3.5		20.5																233

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		68.7				253.1		65.9												Kiinteistösijoitukset yhteensä		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4												Fastighetsplaceringar		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4												Real estate investments total		68.7		4,205.1		1.6		1.7		6.4																234

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		49.1				235.9		61.6												Suorat kiinteistösijoitukset		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7												Direkta fastighetsplaceringar		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7												Direct real estate investments		49.1		3,767.4		1.3		1.8		6.7																235

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		19.6				17.2		4.3												Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6												Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6												Real estate funds and joint investments		19.6		437.8		4.5		0.9		3.6																236

		FSIJ36				Muut sijoitukset		-56.5				-15.1		182.3												Muut sijoitukset		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9												Övriga placeringar		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9												Other investments total		-56.5		1,946.1		-2.9		10.6		-0.9																237

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		-14.6				42.8		-8.8												Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6												Placeringar i hedgefonder 6)		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6												Hedge fund investments 6)		-14.6		791.1		-1.8		-1.3		5.6																238

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		-16.1				-0.6		0.1												Hyödykesijoitukset		-16.1		13.3		-		-14.3		-												Tillgångsplaceringar		-16.1		13.3		-121.1		-14.3		-159.8												Commodity investments		-16.1		13.3		-121.1		-14.3		-159.8																239

		FSIJ364				Muut sijoitukset		-25.8				-57.3		191.1												Muut sijoitukset ⁷⁾		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0												Övriga placeringar 7)		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0												Other investments 7)		-25.8		1,141.7		-2.3		18.4		-6.0																240

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		1,417.5				1,752.2		-210.7												Sijoitukset yhteensä		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9												Placeringar sammanlagt		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9												Investments total		1,417.5		37,442.2		3.8		-0.6		4.9																241

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2				-8.9		-2.8												Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0												Intäkter, kostnader och driftkostnader som inte hänförs till placerinsslag		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0												Unallocated income, costs and operating expenses		-12.2		0.0		0.0		0.0		0.0																242

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3				1,743.3		-213.5												Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8												Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8												Investment return at current value total		1,405.3		37,442.2		3.8		-0.6		4.8																243

																										1) Sisältää kertyneet korot						6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta																1) Inkluderar upplupna räntor						6) Inkluderar alla slag av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi																1) Includes accrued interest						6) Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy

						SITOUTUNUT PÄÄOMA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat						7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin																2) Inkluderar kassa och banktillgodohavanden samt fordringar och skulder som gäller köpesumma						7) Inkluderar poster som inte kan hänföras till övriga placeringsslag																2) Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt						7) Includes items that cannot be allocated to other investment classes

		FSIJ40				Korkosijoitukset		15,624.6				16,167.6		16,254.9												3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle						8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos -  kauden aikana tapahtuneet kassavirrat																3) Inkluderar även blandfonder, om de inte kan hänföras annanstans						8) Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden – kassaflöden under perioden																3) Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere						8) Change in market value between the beginnig and end of the reporting period less cash flows during the period.																				244

		FSIJ400				Lainasaamiset		967.2				1,127.9		1,136.0												4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset						Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta																4) Inkluderar kapitalfonder och mezzaninefonder samt infrastrukturplaceringar						Med kassaflöde avses skillnaden mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader																4) Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments						Cash flow means the difference between purchases/costs and sales/revenues																				245

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		13,420.3				14,245.7		14,337.3												5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt						9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat																5) Inkluderar även onoterade fastighetsinvesteringsbolag						9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat																5) Also includes unlisted real estate investment companies						9) Capital employed = market value at the beginning of the reporting period + daily/monthly time-weighted cash flows																				246

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,237.2				794.0		781.6																																																																																		249

		FSIJ42				Osakesijoitukset		15,666.3				14,125.9		14,251.4																																																																																		250

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet		12,437.9				11,202.1		11,272.8																																																																																		251

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		2,279.2				1,999.1		2,002.1																																																																																		252

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		949.2				924.7		976.5																																																																																		253

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		4,205.1				3,982.2		3,984.9																																																																																		254

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		3,767.4				3,503.3		3,491.1																																																																																		255

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		437.8				479.0		493.9																																																																																		256

		FSIJ46				Muut sijoitukset		1,946.1				1,722.7		1,724.6																																																																																		257

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		791.1				760.2		687.1																																																																																		258

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		13.3				0.3		-0.5																																																																																		259

		FSIJ464				Muut sijoitukset		1,141.7				962.1		1,038.0																																																																																		260

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		37,442.2				35,998.4		36,215.9																																																																																		261

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0		0.0																																																																																		262

		FSIJ4				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		37,442.2				35,998.4		36,215.9																																																																																		263

						TUOTTO -%		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ50				Korkosijoitukset		1.0				3.6		0.3																																																																																		264

		FSIJ500				Lainasaamiset		1.7				3.3		1.9																																																																																		265

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		1.0				3.6		0.0																																																																																		266

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.4				5.8		3.3																																																																																		269

		FSIJ52				Osakesijoitukset		8.0				6.5		-3.6																																																																																		270

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet		8.3				3.5		-5.8																																																																																		271

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		6.9				16.9		5.5																																																																																		272

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		5.7				20.5		3.5																																																																																		273

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		1.6				6.4		1.7																																																																																		274

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		1.3				6.7		1.8																																																																																		275

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		4.5				3.6		0.9																																																																																		276

		FSIJ56				Muut sijoitukset		-2.9				-0.9		10.6																																																																																		277

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		-1.8				5.6		-1.3																																																																																		278

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		-121.1				-159.8		-14.3																																																																																		279

		FSIJ564				Muut sijoitukset		-2.3				-6.0		18.4																																																																																		280

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		3.8				4.9		-0.6																																																																																		281

		FSIJ59						0.0				0.0		0.0																																																																																		282

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		3.8				4.8		-0.6																																																																																		283

																										SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN																						SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN,SE																						SIJOITUSJAKAUMA KÄYVIN ARVOIN, EN

																										SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN)						Perusjakauma								Riskijakauma								PLACERINGSFÖRDELNING TILL VERKLIGT VÄRDE						Basallokering								Riskfördelning								BREAKDOWN OF INVESTMENTS (CURRENT VALUE)						Basic breakdown								Risk breakdown
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						PERUSJAKAUMA, ME		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013								milj.eur		%		milj.eur		%		milj.eur		milj.eur		%		%		%						mn euro		%		mn euro		%		mn euro		mn euro		%		%		%						EUR mill.		%		EUR mill.		%		EUR mill.		EUR mill.		%		%		%

		FSIJ10				Korkosijoitukset		15,606.9				15,720.7		15,995.3												Korkosijoitukset yhteensä		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4				Ränteplaceringar sammanlagt		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4				Fixed-income investments total		15,606.9		40.5		15,995.3		44.7		15,720.7		10,200.1		26.5		47.6		35.4								117

		FSIJ100				Lainasaamiset		898.7				1,007.4		1,193.1												Lainasaamiset ¹⁾		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7				Lånefordringar ¹⁾		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7				Loan receivables 1)		898.7		2.3		1,193.1		3.3		1,007.4		898.7		2.3		3.3		2.7								118

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		13,407.1				13,722.0		14,522.2												Joukkovelkakirjalainat		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2				Masskuldebrevslån		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2				Bonds		13,407.1		34.8		14,522.2		40.6		13,722.0		6,069.0		15.8		20.8		19.2								119

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1				991.3		280.0												Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹⁾ ²⁾		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5				Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹⁾ ²⁾		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5				Other money market instruments and deposits 1) 2)		1,301.1		3.4		280.0		0.8		991.3		3,232.3		8.4		23.4		13.5								122

		FSIJ12				Osakesijoitukset		16,696.7				15,321.8		13,806.7												Osakesijoitukset yhteensä		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2				Aktieplaceringar sammanlagt		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2				Equities and shares total		16,696.7		43.4		13,806.7		38.6		15,321.8		16,587.0		43.1		34.2		41.2								123

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet		13,336.8				12,053.5		10,740.9												Noteeratut osakkeet ³⁾		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4				Noterade aktier ³⁾		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4				Listed equities and shares 3)		13,336.8		34.6		10,740.9		30.0		12,053.5		13,227.1		34.3		25.6		32.4								124

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9												Pääomasijoitukset ⁴⁾		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2				Kapitalplaceringar ⁴⁾		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2				Private equity investments 4)		2,392.9		6.2		2,079.9		5.8		2,303.5		2,392.9		6.2		5.8		6.2								131

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9												Noteeraamattomat osakkeet ⁵⁾		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6				Onoterade aktier ⁵⁾		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6				Non-listed equities and shares 5)		967.0		2.5		985.9		2.8		964.8		967.0		2.5		2.8		2.6								132

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8												Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3				Fastighetsplaceringar sammanlagt		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3				Real estate investments total		4,384.7		11.4		4,042.8		11.3		4,199.6		4,384.7		11.4		11.3		11.3								133

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2												Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1				Direkta fastighetsplaceringar		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1				Direct real estate investments		3,954.3		10.3		3,558.2		10.0		3,744.0		3,954.3		10.3		10.0		10.1								134

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4				455.6		484.6												Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2				Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2				Real estate funds and joint investments		430.4		1.1		484.6		1.4		455.6		430.4		1.1		1.4		1.2								135

		FSIJ16				Muut sijoitukset		1,818.9				1,972.2		1,899.6												Muut sijoitukset		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5				Övriga placeringar		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5				Other investments total		1,818.9		4.7		1,899.6		5.3		1,972.2		6,661.6		17.3		9.7		14.5								136

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0												Hedge-rahastosijoitukset ⁶⁾		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9				Placeringar i hedgefonder ⁶⁾		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9				Hedge fund investments 6)		774.7		2.0		811.0		2.3		1,063.0		774.7		2.0		2.3		2.9								137

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		7.2				-9.9		-1.4												Hyödykesijoitukset		7.2		0.0		-1.4		-0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4				Råvaruplaceringar		7.2		0.0		-1.4		-0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4				Commodity investments		7.2		0.0		-1.4		0.0		-9.9		93.6		0.2		-0.2		0.4								138

		FSIJ164				Muut sijoitukset		1,037.0				919.1		1,090.0												Muut sijoitukset ⁷⁾		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3				Övriga placeringar ⁷⁾		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3				Other investments 7)		1,037.0		2.7		1,090.0		3.0		919.1		5,793.4		15.0		7.7		11.3								139

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5												Sijoitukset yhteensä		38,507.2		100.0		35,744.49		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3				Placeringar sammanlagt		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3				Investments total		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		37,833.4		98.3		102.8		102.3								140

																										Johdannaisten vaikutus												673.8		1.7		-2.8		-2.3				Derivatens inverkan												673.8		1.7		-2.8		-2.3				Effect of derivatives												673.8		1.7		-2.8		-2.3

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0				Placeringar till verkligt värde		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0				Investment return at current value total		38,507.2		100.0		35,744.5		100.0		37,214.4		38,507.2		100.0		100.0		100.0

						RISKIJAKAUMA,ME		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ20				Korkosijoitukset		10,200.1				13,161.1		17,000.4												Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio oli 0,3 vuotta																						Masskuldebrevsportföljens modifierade duration var 0,3 år.																						The modified duration of bond investments was 0,3 year.																										183

		FSIJ200				Lainasaamiset		898.7				1,007.4		1,193.1																																																																																		184

		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		6,069.0				7,146.1		7,439.8												1) Sisältää kertyneet korot																						1) Inklusive upplupna räntor.																						1) Includes accrued interest																										185

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3,232.3				5,007.6		8,367.5												2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat																						2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.																						2) Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt																										188

		FSIJ22				Osakesijoitukset		16,587.0				15,326.8		12,221.7												3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle																						3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post.																						3) Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere																										189

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet		13,227.1				12,058.4		9,155.9												4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset																						4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen.																						4) Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments																										190

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9												5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt																						5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag.																						5) Also includes unlisted real estate investment companies																										191

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9												6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta																						6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi.																						6) Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy																										192

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8												7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin																						7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.																						7) Includes items that cannot be allocated to other investment classes																										193

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2																																																																																		194

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4				455.6		484.6																																																																																		195

		FSIJ26				Muut sijoitukset		6,661.6				5,392.4		3,483.1																																																																																		196

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0																																																																																		197

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		93.6				136.5		-81.8																																																																																		198

		FSIJ264				Muut sijoitukset		5,793.4				4,193.0		2,753.9																																																																																		199

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		37,833.4				38,079.9		36,748.1																																																																																		200

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		673.8				-865.5		-1,003.6																																																																																		201

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5																																																																																		140

		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.3				0.6		0.9		0.7		0.2		3.1																																																																												295





Avainluvut

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																														ACCCODE5

																										TUNNUSLUKUYHTEENVETO

						TUNNUSLUKUYHTEENVETO		2017		KK-3		2016																2017		2016

		31				Vakuutusmaksutulo		0.0				0.0														Vakuutusmaksutulo, milj.e		0.0		0.0

		FEL1				Maksetut eläkkeet		0.0				0.0														Maksetut eläkkeet, milj.e		0.0		0.0

		FSIJ5				Sijoitustuotto		0.0				0.0														Sijoitustuotto, %		0.0		0.0

		FSIJ1				Sijoitusomaisuuden arvo		0.0				0.0														Sijoitusomaisuuden arvo, milj.e		0.0		0.0

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma		0.0				0.0														Vakavaraisuuspääoma, milj.e		0.0		0.0

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		0.0				0.0														Vakavaraisuusaste, %		0.0		0.0

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		0.0				0.0														Vakavaraisuusasema		0.0		0.0

		FLI2X				Hoitokulusuhde		0.0				0.0														Hoitokulusuhde, %		0.0		0.0

		R360002				Asiakashyvitykset		0.0				0.0														Asiakashyvitykset, milj.e		0.0		0.0

																										AVAINLUKUJA

						AVAINLUKUJA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								2017		Muutos-%		2016		2015		2014		2013

		31				Vakuutusmaksut, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		4,086.9		4,019.3						Vakuutusmaksut, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		4,086.9		4,019.3

		FEL1				Maksetut eläkkeet, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		4,145.5		3,847.8						Maksetut eläkkeet, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		4,145.5		3,847.8

		FZ5				Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		105.6		108.7						Hoitokustannustulolla katetut liikekulut, milj. e		0.0		0.0		0.0		0.0		105.6		108.7

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		0.0		0.0		0.0				0.0		75.0		80.1						Hoitokulusuhde, %		0.0		0.0		0.0		0.0		75.0		80.1

		25				Vastuuvelka, milj.  €		0.0		0.0		0.0				0.0		27,188.9		25,585.9						Vastuuvelka, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		27,188.9		25,585.9

		FTU2				Taseen loppusumma käyvin arvoin, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		35,997.9		32,962.0						Taseen loppusumma käyvin arvoin, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		35,997.9		32,962.0

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		7,122.6		5,752.4						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		7,122.6		5,752.4

		FSOL1X1				% vastuuvelasta		0.0		0.0		0.0				0.0		28.0		23.9						% vastuuvelasta		0.0		0.0		0.0		0.0		28.0		23.9

		FSOL1X2				suhteessa vakavaraisuusrajaan		0.0		0.0		0.0				0.0		1.9		2.2						suhteessa vakavaraisuusrajaan		0.0		0.0		0.0		0.0		1.9		2.2

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin, milj. e		0.0		0.0		0.0				0.0		32,270.2		29,520.4						Sijoitukset käyvin arvoin, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		32,270.2		29,520.4

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto, milj.e		0.0		0.0		0.0				0.0		2,915.3		2,048.4						Sijoitustoiminnan nettotuotto, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		2,915.3		2,048.4

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0				0.0		9.8		7.5						Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, %		0.0		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5

		FEL2				Eläkkeensaajia		0		0		0				0		313,962		307,934						Eläkkeensaajia		0		0.0		0		0		313,962		307,934

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		0		0.0		0.0				0.0		16,843.0		16,694.2						TyEL -palkkasumma, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		16,843.0		16,694.2

		FVAK53				YEL-työtulosumma		0		0.0		0.0				0.0		1,433.1		1,366.9						YEL -työtulosumma, milj.e		0.0		0.0		0.0		0.0		1,433.1		1,366.9		Tunnusluvuissa esiintynyt 1482,4 on virheellinen ?

		FVAK31				TyEL-vakuutuksia		0		0		0				0		38,237		37,462						TyEL-vakuutuksia		0		0.0		0		0		38,237		37,462

		FVAK41				TyEL-vakuutettuja		0		0		0				0		528,900		529,400						TyEL-vakuutettuja		0		0.0		0		0		528,900		529,400

		FVAK43				YEL-vakuutuksia		0		0		0				0		60,612		58,776						YEL-vakuutuksia		0		0.0		0		0		60,612		58,776

		FHE10				Vakituinen henkilöstö 31.12.		0		0		0				0		562		561						Vakituinen henkilöstö 31.12.		0		0.0		0		0		562		561

																										TULOSANALYYSI

						TULOSANALYYSI		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj. e		2017		2016		2015		2014		2013

						Tuloksen synty																				Tuloksen synty

		FTU11				Vakuutusliikkeen tulos		0.0		0.0		0.0				0.0		-14.8		-7.0						Vakuutusliikkeen tulos		0.0		0.0		0.0		-14.8		-7.0

		FTU12				Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0				0.0		1,468.6		911.3						Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0		1,468.6		911.3

		FSIJ3				+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0				0.0		2,915.3		2,048.4						+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0		2,915.3		2,048.4

		FTU122				-  Vastuuvelan tuottovaatimus		0.0		0.0		0.0				0.0		-1,446.7		-1,137.1						-  Vastuuvelan tuottovaatimus		0.0		0.0		0.0		-1,446.7		-1,137.1

		FLI2				Hoitokustannustulos		0.0		0.0		0.0				0.0		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		0.0		0.0		0.0		35.1		27.0

		FTU19				Muu tulos		0.0				0.0				0.0		0.0		0.0						Muu tulos *		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FTU1				Kokonaistulos		0.0		0.0		0.0				0.0		1,488.9		931.3						Kokonaistulos		0.0		0.0		0.0		1,488.9		931.3

						Tuloksen käyttö																				Tuloksen käyttö

		FTU14				Vakavaraisuuden muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		1,403.0		869.2						Vakavaraisuuden muutokseen		0.0		0.0		0.0		1,403.0		869.2

		FDSOL251001A				Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		-14.8		-10.9						Vakavaraisuuspääomaan luettavan tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0		-14.8		-10.9

		FD250001				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		285.3		59.8						Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen		0.0		0.0		0.0		285.3		59.8

		FDFSOL4				Arvostuserojen muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		1,128.4		817.1						Arvostuserojen muutokseen		0.0		0.0		0.0		1,128.4		817.1

		FD22				Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		0.3		0.2						Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen		0.0		0.0		0.0		0.3		0.2

		9				Tilikauden voittoon		0.0		0.0		0.0				0.0		3.8		3.0						Tilikauden voittoon		0.0		0.0		0.0		3.8		3.0

		FDSOL251001B				TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0						TEL-L-tasoitusmäärän muutokseen		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		R360002				Siirtoon asiakashyvityksiin		0.0		0.0		0.0				0.0		86.0		62.0						Siirtoon asiakashyvityksiin		0.0		0.0		0.0		86.0		62.0

		FTU1				Yhteensä		0.0		0.0		0.0				0.0		1,489.0		931.2						Yhteensä		0.0		0.0		0.0		1,489.0		931.2

						Täsmäytysrivi (erotus)		0.0				0.0				0.0		0.0		0.0

						Täsmäytysrivi (erotus)		0.0				0.0				0.0		-0.1		0.1

																										SILTALASKELMA

						SILTALASKELMA		2017		KK-3		2016														Milj. e		2017		2016

		9				Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		0.0		0.0		0.0														Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		0.0		0.0

						Vastuuvelan muutos																				Vastuuvelan muutos

		FD251001				Tasoitusmäärän muutos		0.0		0.0		0.0														Tasoitusmäärän muutos		0.0		0.0

		FD250001				Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		0.0		0.0		0.0														Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		0.0		0.0

		R360002				Siirto asiakashyvityksiin		0.0		0.0		0.0														Siirto asiakashyvityksiin		0.0		0.0

		950				Poistoeron muutos		0.0		0.0		0.0														Poistoeron muutos		0.0		0.0

		FDFSOL4				Arvostuseron muutos		0.0		0.0		0.0														Arvostuseron muutos		0.0		0.0

		FTU1				Tulos käyvin arvoin		0.0		0.0		0.0														Tulos käyvin arvoin		0.0		0.0

																																																				0

																										SILTALASKELMA (TOIMINTAKERTOMUS)

																										Milj. e		2017		2016

																										Tilikauden voitto tuloslaskelmalla		0.0		0.0

																										Vastuuvelan muutos

																										Tasoitusmäärän muutos		0.0		0.0

																										Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos		0.0		0.0

																										Siirto asiakashyvityksiin		0.0		0.0

																										Poistoeron muutos		0.0		0.0

																										Arvostuseron muutos		0.0		0.0

																										Tulos käyvin arvoin		0.0		0.0

																																																				0

																																																				0





Avainluvut

		0		0



milj.e



Vakuutukset

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																																																ACCCODE6

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																												VAKUUTUSMAKSUTULO																								VAKUUTUSMAKSUTULO, SE																				VAKUUTUSMAKSUTULO, EN

						VAKUUTUSMAKSUTULO		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		CF3100				TyEL		1,944		0		1,954				1,946		3,785		3,733

		3101				YEL		179		0		177				179		302		286

		CF31				Yhteensä		2,124		0		2,131				2,125		4,087		4,019

								1,944.5		0.0		1,954.5		0.0		1,946.0		3,784.9		3,732.8

								179.1		0.0		176.6		0.0		178.8		302.0		286.5

								2,123.6		0.0		2,131.1		0.0		2,124.7		4,086.9		4,019.3

						Tilinpäätöskuvat

																												LUOTTOTAPPIOT VAKUUTUSMAKSUSAAMISISTA

						LUOTTOTAPPIOT VAKUUTUSMAKSUSAAMISISTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		C31030				Luottotappiot, milj. e		4		0		4				4		16		13

		FC31030X				Luottotapppiot, % TyEL -maksutulosta		0.21		0.00		0.20				0.00		0.42		0.34

						Tilinpäätöskuvat

																												VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ																						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ, SE																						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ, EN

																																																																																																								TyEL policies		ArPL-försäkringar

																																																																																																								YEL policies		FöPL-försäkringar

						VAKUUTUSTEN LUKUMÄÄRÄ		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK31				TyEL-vakuutukset		38,519				38,131		38,280		38,354		38,487		38,237

		FVAK33				YEL-vakuutukset		62,149				61,486		62,221		61,851		61,941		60,612

		FVAK3				Yhteensä		100,668				99,617		100,501		100,205		100,428		98,849

																																																																																																								Number of insured		Antalet försäkrade

																												VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ																																																																												Insured under TyEL		ArPL-försäkrade

																																																																																																								Insured under YEL		FöPL-försäkrade

						VAKUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FVAK41				TyEL-vakuutetut		475,000				502,000		473,200		500,500		510,800		528,900

		FVAK43				YEL-vakuutetut		62,149				61,486		61,851		61,851		61,941		60,612

		FVAK4				Yhteensä		537,149				563,486		535,051		562,351		572,741		589,512

						PALKKASUMMA (KOKO VUODEN ARVIO)		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675				16,788		16,818		16,651		16,713		16,843

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462				1,471		1,523		1,485		1,489		1,433

		FVAK31X				TyEL-vakuutusten keskikoko, hlö		12		0		12

		FVAK53X				YEL-vakuutusten työtulo keskimäärin vuodessa, e		0		0		24,244

								2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675		0		16,604				0		16,843		16,694

		FVAK53				YEL-työtulosumma		1,462		0		1,492				0		1,433		1,367

		FVAK5				Vakuutetut ja eläkkeesaajat yhteensä		18,138		0		18,097				0		18,276		18,061

		C31031				Luottotappiot, YEL-vakuutusmaksuista, milj. e		0.01		0.00		-0.01

		FVAK311				Tilapäiset TyEL -työnantajat		0		0		0

						Tilinpäätöskuvat





Vakuutukset

		



TyEL-vakuutukset

YEL-vakuutukset



Elakkeet

		



TyEL-vakuutetut

YEL-vakuutetut



Vakavaraisuus

		



TyEL

YEL

Yhteensä

milj. e



Sijoitukset

		



Luottotappiot, milj. e

Luottotapppiot, % TyEL -maksutulosta

milj. e



Sijoitustoiminta_pitka 

		



TyEL

YEL

Total

EUR million



Lainat

		



ArPL

FöPL

Totalt

miljoner euro



Kiinteistösijoitukset

		



ArPL-försäkringar

FöPL-försäkringar



Kiinteistösijoitukset0

		



TyEL policies

YEL policies



Vakavaraisuus_pitka

		



TyEL-vakuutetut

YEL-vakuutetut



Myynti

		



FöPL-försäkrade

YEL-vakuutetut



Liikekulut

		



Insured under TyEL
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Liikekulut (2)

		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013																																																												ACCCODE7

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										MAKSETUT ELÄKKEET																		MAKSETUT ELÄKKEET, SE																		MAKSETUT ELÄKKEET, EN

						MAKSETUT ELÄKKEET		H1/2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013

		340004				TyEL-eläkkeet		-2,097		0		-2,013		0		-1,956		3,572		3,349

		340005				TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus (tilinpäätöstili)		0		0		0		0		0		61		61

		340008				VILMA-eläkkeet		-111		0		-100		0		-90		145		123

		340100				TyEL-vastuunjako		-15		0		-58		0		-85		221		153

		340250				Osuus TVR-maksusta ja palkattomien aikojen eläkeosat		86		0		89		0		116		-158		-127

		340350				VEKL:n valtion osuus		-0		0		-1		0		-0		-0		-0

		340460				Jälleenvakuuttajien osuus maksetuista korvauksista		0		0		0		0		0		-1		-1

		FEL10				TyEL		2,138		0		2,082		0		2,016		3,841		3,558																																																														50

		340006				YEL-eläkkeet		-198		0		-188		0		-181		333		312

		340007				YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus (tilinpäätöstili)		0		0		0		0		0		2		2

		340200				YEL-vastuunjako		30		0		7		0		-1		-9		-16

		340300				YEL:n valtion osuus		0		0		0		0		0		-21		-9

		FEL13				YEL		167		0		181		0		182		304		289																																																														59

		FEL1				Yhteensä		2,305		0		2,263		0		2,198		4,146		3,848																																																														62

						Tilinpäätöskuvat

																										ELÄKEMENO ELÄKELAJEITTAIN (TOIMINTAKERTOMUS)

						ELÄKEMENO ELÄKELAJEITTAIN (TOIMINTAKERTOMUS)		2017																		Milj. e		TyEL		YEL		Yhteensä		%

		FEL100				Eläkemeno, TyEL, Vanhuuseläkkeet		0.0																		Vanhuuseläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL102				Eläkemeno, TyEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0																		Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL104				Eläkemeno, TyEL, Osa-aikaeläkkeet		0.0																		Osa-aikaeläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL106				Eläkemeno, TyEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0																		Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL108				Eläkemeno, TyEL, Työttömyyseläkkeet		0.0																		Työttömyyseläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL110				Eläkemeno, TyEL, Perhe-eläkkeet		0.0																		Perhe-eläkkeet		0.0		0.0		0.0

		FEL130				Eläkemeno, YEL, Vanhuuseläkkeet		0.0																		Yhteensä		0.0		0.0		0.0

		FEL132				Eläkemeno, YEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		0.0

		FEL134				Eläkemeno, YEL, Osa-aikaeläkkeet		0.0

		FEL136				Eläkemeno, YEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		0.0

		FEL138				Eläkemeno, YEL, Työttömyyseläkkeet		0.0

		FEL140				Eläkemeno, YEL, Perhe-eläkkeet		0.0

		FEL1				Eläkemeno yhteensä		2,305.4

						Tilinpäätöskuvat

																										MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET																		MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET, SE																		MAKSUSSA OLEVAT ELÄKKEET, EN

						ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FEL200				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Vanhuuseläkkeet		215,354				211,402		207,501		203,874		196,597		214,506

		FEL202				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033				14,312		14,518		14,767		15,402		19,203

		FEL204				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Osa-aikaeläkkeet		998				1,268		1,190		1,392		1,854		3,096

		FEL206				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221				25,071		24,680		26,522		28,640		33,767

						Eläkeensaajien lukumäärä, Työttömyyseläkkeet														38

		FEL210				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL, Perhe-eläkkeet		36,251				35,923		36,013		35,877		36,267		43,352

		FEL20				Eläkeensaajien lukumäärä, TyEL -eläkkeet		290,857				287,976		283,902		282,432		278,760

		FEL230				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Vanhuuseläkkeet		29,474				28,587		27,971		27,455		26,299

		FEL232				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Varhennetut vanhuuseläkkeet		3,041				3,119		3,181		3,239		3,356

		FEL234				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Osa-aikaeläkkeet		202				265		290		330		475

		FEL236				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Työkyvyttömyyseläkkeet		2,432				2,490		2,555		2,743		2,995

		FEL240				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL, Perhe-eläkkeet		6,759				6,886		6,958		6,973		6,982

		FEL23				Eläkeensaajien lukumäärä, YEL -eläkkeet		41,908				41,347		40,955		40,740		40,107

		FEL2				Eläkeensaajat yhteensä		332,765				329,323		324,857		323,172		318,867		313,962		2.4343018621

																										ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ

																												H1/2017 TyEL		H1/2017 YEL		H1/2017		%		2016		2015		2014		2013

																										Vanhuuseläkkeet		215,354		29,474		244,828		73.6		239,989		231,329		222,896		214,506

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033		3,041		17,074		5.1		17,431		18,006		18,758		19,203

																										Osa-aikaeläkkeet		998		202		1,200		0.4		1,533		1,722		2,329		3,096

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221		2,432		26,653		8.0		27,561		29,265		31,635		33,767

																										Työttömyyseläkkeet		0		0		0		0.0		0		0		0		38

																										Perhe-eläkkeet		36,251		6,759		43,010		12.9		42,809		42,850		43,249		43,352

																										Yhteensä		290,857		41,908		332,765		100.0		329,323		323,172		318,867		313,962

																										ELÄKKEENSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ (TOIMINTAKERTOMUS)

																												TyEL		YEL		Yhteensä		%

																										Vanhuuseläkkeet		215,354		29,474		244,828		74

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		14,033		3,041		17,074		5

																										Osa-aikaeläkkeet		998		202		1,200		0

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		24,221		2,432		26,653		8

																										Perhe-eläkkeet		36,251		6,759		43,010		13

																										Yhteensä		290,857		41,908		332,765		100

						Tilinpäätöskuvat

																										ELÄKEPÄÄTÖKSET																		ELÄKEPÄÄTÖKSET, SE		ok																ELÄKEPÄÄTÖKSET, EN

																												H1/2017		H1/2016		Muutos-%														H1/2017		H1/2016		Förändring, %														H1/2017		H1/2016		Change, %

						ELÄKEPÄÄTÖKSET		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013						Uudet eläkepäätökset																		Nya pensionsbeslut																		New pension decisions

		FEL300				Vanhuuseläkkeet		7,957				12,482		5,977		10,195		10,088		9,415						Vanhuuseläkkeet																		Ålderspensioner																		Old-age pensions

		FEL302				Varhennetut vanhuuseläkkeet		0				1		1		170		626		655						Osittain varhennetut vanhuuseläkkeet																		Förtida ålderspensioner																		Early old-age pensions

		FEL304				Osa-aikaeläkkeet		93				821		303		512		880		606						Osa-aikaeläkkeet																		Deltidspensioner																		Part-time pensions

		FEL306				Työkyvyttömyyseläkkeet		0				6,692		2,466		5,911		6,333		6,520						Työkyvyttömyyseläkkeet																		Invalidpensioner																		Disability pensions

		FEL310				Perhe-eläkkeet		1,814				3,126		1,750		3,158		3,054		3,096						Perhe-eläkkeet																		Familjepensioner																		Survivors’ pensions

		FEL309				Kuntoutusoikeuspäätökset		1,771				3,399		1,380		2,480		2,375		2,067						Kuntoutuksen päätökset																		Beslut om rätten till rehabilitering																		Right to rehabilitation

		FEL308				Työttömyyseläkkeet		0				0		0		0		9		21

		FEL30				Uudet eläkepäätökset yhteensä		11,635				26,521		11,877		22,426		23,365		22,380		0.980				Uudet eläkepäätökset yhteensä																		Nya pensionsbeslut sammanlagt																		New pension decisions, total

		FEL3				Kaikki eläkepäätökset		0				42,999		20,888		41,335		42,733		41,051						Kaikki eläkepäätökset yhteensä																		Alla pensionsbeslut sammanlagt																		Pension decisions, total

																										ELÄKEPÄÄTÖKSET (TOIMINTAKERTOMUS)

																												H1/2017		H1/2016		Muutos-%

																										Uudet eläkepäätökset

																										Vanhuuseläkkeet		7,957		12,482		-36

																										Varhennetut vanhuuseläkkeet		0		1		-100

																										Osa-aikaeläkkeet		93		821		-89

																										Työkyvyttömyyseläkkeet		0		6,692		-100

																										Perhe-eläkkeet		1,814		3,126		-42

																										Kuntoutusoikeuspäätökset		1,771		3,399		-48

																										Uudet eläkepäätökset yhteensä		11,635		26,521		-56

																										Kaikki eläkepäätökset yhteensä		0		42,999		-100

																										UUDET ELÄKEPÄÄTÖKSET (VIIVADIAGRAMMI)

						Tilinpäätöskuvat

																										ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT																		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT, SE																		ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT, EN						ok

						ELÄKEHAKEMUSTEN KÄSITTELYAJAT		H1/2017		KK-3		2016

		FEL600				Vanhuus-
eläkkeet		35		0		47		76																																																																				Old-age pensions				Ålders-
pensioner

		FEL606				Työkyvyttömyys-
eläkkeet		78		0		107		30																																																																				Disability pensions				Invalid-
pensioner

		FEL609				Kuntoutus-
lupaukset		22		0		43		12																																																																				Rehabilitation				Rehabiliterings-
löften

		FEL610				Perhe-
eläkkeet		44		0		35		47																																																																				Survivors’ pensions				Familje-
pensioner

		FEL604				Osa-
aikaeläkkeet				0		46		43																																																																				Part-time pensions				Deltids-
pensioner

		FEL600M				Vanhuuseläkkeet		38		0		42		81

		FEL606M				Työkyvyttömyyseläkkeet		61		0		71		32

		FEL609M				Kuntoutuslupaukset		19		0		23		22

		FEL610M				Perhe-eläkkeet		25		0		20		55

		FEL604M				Osa-aikaeläkkeet				0		53		49

																										MYÖNNETYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET

														2016		2015		2014		2013

						ILMARISEN MYÖNTÄMÄT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET, KPL		2017		KK-3		2016				0		1081		1146

		FEL30601				Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet		0		0		0				0		1005		1135

		FEL30602				Muut sairaudet		0		0		0				0		1052		1037

		FEL30604				Mielenterveyden häiriöt		0		0		0				0		257		254

		FEL30606				Verenkiertoelinten sairaudet		0		0		0

						Tilinpäätöskuvat

																										HYLÄTYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEHAKEMUKSET 5V

														2016		2015		2014		2013

						HYLÄTYT TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEHAKEMUKSET		2017		KK-3		2016				0		28		28.9

		FEL3061				Ilmarinen		0		0		0				0		29.5		28.2

		FEL3061M				Muut eläkevakuutusyhtiöt		0		0		0

						Tilinpäätöskuvat

						ELÄKERATKAISUT		2017				2016

		FEL3062				Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, %		0		0		0

		FEL3063				Muuttuneet tk-eläkeratkaisut,  Vakuutusoikeus, %		0		0		0

		FEL41				Postitettujen työeläkeotteiden määrä, kpl		0		0		0

		FEL42				Eläkeotteiden haut verkkopalvelusta, kpl		0		0		0

		FEL45				Työhyvinvointiseminaarit, kpl		0		0		0

		FEL46				Työhyvinvointiseminaarissa kävijät, kpl		0		0		0

		FEL47				Muut valmennukset ja TYHY-hankkeet, kpl		0		0		0

		FEL49				Annetut kuntoutuksen etuuspäätökset, kpl		0		0		0

		FEL100X				Vanhuuseläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL106X				Työkyvyttömyyseläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL110X				Perhe-eläkeet, % eläkemenosta		0.0

		FEL620				Eläkepäätös annettu eläkkeen alkamiskuukauden aikana, %		0.0

						Tilinpäätöskuvat





Liikekulut (2)

		



Vanhuuseläkkeet

Varhennetut vanhuuseläkkeet
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Lähde: ETK 30.6.2017

Ilmarinen

Muut TyEL/YEL-laitokset

vrk



		



Old-age pension

Early old-age pension

Part-time pension

Disability pension

Unemployment pension

Survivors’ pension



		



Ålderpension

Förtida ålderpension

Deltidspension

Invalidpension

Arbetslöshetspension

Familjepension



		



Huom ! Yläpuolella olevat pylväsgraafit käyttävät vasemmalla puolella olevan  taulukon tietoja, mistä syystä kuva on merkitty "aktiiviseksi" puolivuosittain. Taulukko ei kuitenkaan kuulu Q2- esityskuviin.

Källa:PSC 30.6.2017

Ilmarinen

Övriga ArPL/FöPL-anstalter

Dygn

Ilmarinen

Other TyEL/YEL institutions

Days



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																												ACCCODE12

								H1				12				12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										VAKAVARAISUUSPÄÄOMA

						VAKAVARAISUUSPÄÄOMA		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015										Milj.e		H1/2017		2016		2015

		C20B				Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		586.9		0.0		103.9		97.0		99.5										Oma pääoma ehdotetun voitonjaon jälkeen		587		104		99

		C250001B		Osittamaton lisävakuutusvastuu oikaistuna		Osittamaton lisävakuutusvastuu (oikaistuna)		2,424.1		0.0		1,522.6		2,195.0		1,683.9										Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,424		1,523		1,684

		22				Tilinpäätössiirtojen kertymä		5.1		0.0		5.1		3.0		4.8										Tilinpäätössiirtojen kertymä		5		5		5

		FSOL4				Arvostuserot		0.0		0.0		5,964.2		5,797.0		5,468.4										Arvostuserot		0		5,964		5,468

		R10				Aineettomat hyödykkeet		-39.8		0.0		-41.4		-41.0		-41.8										Aineettomat hyödykkeet		-40		-41		-42

		251001				Tasoitusmäärä		0.0		0.0		927.6		1,036.0		1,048.6										Tasoitusmäärä		0		928		1,049

		FSOL251001B				Taseen ulkopuoliset sitoumukset 2)		0.0		0.0		-22.1				-19.3										Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1)		0		-22		-19

																										Yhteensä		2,976		8,460		8,244

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		2,976.4		0.0		8,460.0		9,087.0		8,244.2

																										% vastuuvelasta		10.0		29.2		29.6

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2		0.0		31,458.7		0.0		30,630.2										Suhteessa vakavaraisuusrajaan		0.0		2.0		2.0

		250001				- Osittamaton lisävakuutusvastuu (kirjanpidosta)		2,424.1		0.0		1,522.6		0.0		1,683.9

		FSOL252				- YEL-P vastuuvelka		0.0		0.0		18.6		0		19.5										1) Huomioitu TEL -lisäeläkevakuutuksen tasoitusmäärän tuleva siirto tasausvastuuseen

		FSOL251001A				- TyEL -tasoitusmäärä		0.0		0.0		905.6		0		1029.3

		FSOL254				Vakavaraisuuslaskennassa käytetty vastuuvelka		29,650.1		0.0		29,012.0		0		27,897.5

		FSOL3				Vakavaraisuusraja, milj.e		0.0		0.0		4,228.8		0		4,044.2

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		14.6		0		14.5

		FSOL3X2				Kaksinkertainen vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		29.2		0		29.0

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä,%		0.0		0.0		58.3		0		58.0

		FSOL1X1				Vakavaraisuusaste		10.0		0.0		29.2		0		29.6

		FSOL1X1B				Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää		10.0		0.0		26.0		0		25.9

		FSOL1X2				Vakavaisuusasema		0.0		0.0		2.00		0.0		2.04

																										VAKAVARAISUUS

						VAKAVARAISUUS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL1X1A				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		10.0		0.0		26.1		0.0		17.2		28.0		18.9

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa				0.0										5.0

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja,%		0.0		0.0		12.0				0.0		14.4		11.1

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		0.0		0.0		48.0				0.0		55.5		44.4

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		10.0		0.0		26.1				17.2		28.0		23.9

		FSOL1X2				Vakavaraisuusasema		0.0		0.0		2.2				0.0		1.9		2.2

																										Vakavaraisuusaste oli 0-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.

						Tilinpäätöskuvat

																										Vakuutusmaksuvastuu

																										VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN ERITTELY (TOIMINTAKERTOMUS)

																										Milj. e				2017		2016

						VASTUUVELAN ERITTELY		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Vakuutusmaksuvastuu

		250000				Vastaiset eläkkeet		14,508.6		0.0		13,652.6				13,541.1		13,136.8		13,088.5						Vastaiset eläkkeet				14,508.6		13,652.6

		250001				Osittamaton lisävakuutusvastuu		2,424.1		0.0		1,683.9				842.9		762.9		477.6						Osittamaton lisävakuutusvastuu				2,424.1		1,683.9

		250002				Ositettu lisävakuutusvastuu		51.0		0.0		49.3				47.4		86.0		62.4						Ositettu lisävakuutusvastuu				51.0		49.3

		250003				Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu		559.0		0.0		1,158.8				1,179.6		634.0		167.3						Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu				559.0		1,158.8

		250				Vakuutusmaksuvastuu yhteensä		17,542.7		0.0		16,544.6				15,611.0		14,619.7		13,795.8						Vakuutusmaksuvastuu yhteensä				17,542.7		16,544.6

		251000				Alkaneet eläkkeet		14,531.5		0.0		13,359.3				12,561.9		11,598.0		10,804.0

		251001				Tasoitusmäärä		0.0		0.0		1,024.8				1,036.2		971.2		986.0						Korvausvastuu

		251				Korvausvastuu yhteensä		14,531.5		0.0		14,384.2				13,598.1		12,569.2		11,790.0						Alkaneet eläkkeet				14,531.5		13,359.3

		25				Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä		32,074.2		0.0		30,928.8				29,209.1		27,188.9		25,585.8						Tasoitusmäärä				0.0		1,024.8

																										Korvausvastuu yhteensä				14,531.5		14,384.2

																										Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä				32,074.2		30,928.8

																										VAKUUTUSTEKNINEN VASTUUVELKA

																										VASTUUVELKA ELÄKELAJEITTAIN

						VASTUUVELKA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL25B1				TyEL-perusvakuutus		0		0		0				0		26,871		25,262

		FSOL25B2				TEL-lisävakuutus, YEL, muut		0		0		0				0		318		324

		FSOL25B				Yhteensä		0				0				0		27,189		25,586

						Tilinpäätöskuvat

																										ARVOSTUSEROT

						ARVOSTUSEROT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FSOL41				Korkosijoitukset		0.0		0		1,971				0		969		687

		FSOL42				Kiinteistöt		0.0		0		845				0		773		726

		FSOL43				Osakkeet		0.0		0		2,674				0		3,583		2,784

		FSOL4				Arvostuserot yhteensä		0.0		0		5,489				0		5,324		4,196

						Tilinpäätöskuvat

																										ELÄKEVARAT

						ELÄKEVARAT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		25				Vastuuvelka		32,074		0		30,929				29,209		27,189		25,586

		FSOL4				Arvostuserot		0		0		5,489				0		5,324		4,196

		FSOL5				Eläkevarat		32,074		0		36,418				29,209		32,513		29,782

						Tilinpäätöskuvat

																										ASIAKASHYVITYKSET

						ASIAKASHYVITYKSET		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								2017		2016		2015		2014		2013

		FSOL1				Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa		2,976		0		7,433				1,938		7,123		5,752						Vakavaraisuuspääoma, milj.e		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

		FLI2				Hoitokustannustulos, milj. euroa		-53		0		-53				-52		35		27						Hoitokustannustulos, milj.e		-53		-53		-52		35		27

		R360002				Siirto asiakashyvityksiin, milj. euroa		-51		0		-49				-47.384131		86		62						Siirto asiakashyvityksiin, milj.e		-51		-49		-47		86		62

		FSOL6X1				Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		-0.3		0.0		-0.3				0.0		0.5		0.4						Siirto asiakashyvityksiin/TyEL- palkkasumma, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

		FSOL6X2				Siirto asiakashyvityksiin TyEL- vakuutettua kohden, euroa		-107		0		-104				0		163		117						Siirto asiakashyvityksiin
TyEL- vakuutettua kohden, euroa		-107		-104		0		163		117

																										ASIAKASHYVITYKSET, SE

																												2017		2016		2015		2014		2013

																										Solvenskapital, mn euro		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

																										Omkostnadsrörelsens resultat,  mn euro		-53		-53		-52		35		27

																										Överföring till kundåterbäringar,  mn euro		-51		-49		-47		86		62

																										Överföring till kundåterbäringar/ArPL-lönesumma, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

																										Överföring till kundåterbäringar per
ArPL-försäkrad, euro		-107		-104		0		163		117

																										ASIAKASHYVITYKSET, EN

																												2017		2016		2015		2014		2013

																										Solvency capital, EUR mill.		2,976		7,433		1,938		7,123		5,752

																										Loading profit, EUR mill.		-53		-53		-52		35		27

																										Transfer to client bonuses, EUR mill.		-51		-49		-47		86		62

																										Transfer to client bonuses of TyEL payroll, %		-0.3		-0.3		0.0		0.5		0.4

																										Transfer to client bonuses per 
continuous TyEL employment contract, EUR		-107		-104		0		163		117

						Tilinpäätöskuvat

																										ASIAKASHYVITYKSET

						HYVITYSSIIRTO, % TyEL-PALKKASUMMASTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		360002				Hyvityssiirto		51		0		49				47		86		62

		FVAK51				TyEL-palkkasumma		16,675		0		16,604				0		16,843		16,694

		FSOL6X1				Hyvityssiirto/TyEL-palkkasumma		-0.31		0		-0.30				0.00		0.51		0.37

						SEKALAISIA		2017				2016

		FSOL80A				Vastuuvelan korko-%		0.00		0.0 %		0.00

		FSOL801				Vastuuvelan korko-%, osaketuottosidonnnaisen lisavakuutusvastuun osuus		0.00		0.0 %		0.00

		FSOL802				Vastuuvelan korko-%, muun vastuuvelan osuus		0.00		0.0 %		0.00

		FSOL830				Perustekorko alkuvuonna		0.00		0.00		0.00

		FSOL831				Perustekorko loppuvuonna		0.00		0.00		0.00

		FSOL84				Vastuuvelan katteena oleva omaisuus, milj. e		0.0		0.0		0.0

		FSOL85				Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt vastuu yhteensä, milj. e		0.0		0.0		0.0

		FSOL851				Vastuunsiirroissa Ilmariseen siirtynyt osittamaton lisävakuutusvastuu, milj. e		0.0		0.0		0.0



Rouvala Martti:
Muutettu kaavaa



		



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)

Tasausvastuusta toimintapääomaan  rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja,%

Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä

Vakavaraisuuspääoma yhteensä



		



Vastaiset eläkkeet

Alkaneet eläkkeet

Tasoitusmäärä

Osittamaton lisävakuutusvastuu

Ositettu lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

milj.e



		



TyEL-perusvakuutus

TEL-lisävakuutus, YEL, muut

milj.e



		



Osakkeet

Korkosijoitukset

Kiinteistöt

milj.e



		



Vastuuvelka

Arvostuserot

milj.e



		



Hyvityssiirto/TyEL-palkkasumma



		Tili		Tilin nimi				2017		2017		2016		2016		2015		2014		2013																																																																								ACCCODE8

								H1		12		12		H1		12		12		12																																																																												x

								H1/2017						H1/2016												SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, SE																SIJOITUSTEN JAKAUMA JA TUOTTO, EN																																						x

																																																																																																x

						PERUSJAKAUMA, ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								Perusjakauma
milj. e		%		Riskijakauma
milj. e		%		Tuotto
%		Volatiliteetti						Basallokering 
Mn euro		%		Riskfördelning 
Mn euro		%		Avkastning
%		Volatilitet						Basic breakdown
EUR mill.		%		Risk breakdown
EUR mill.		%		Return
 %		Volatility																										x

		FSIJ10				Korkosijoitukset		15,606.9				15,720.7		15,995.3		15,564.3		15,084.6		14,313.9						Korkosijoitukset		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0						Ränteplaceringar		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0						Fixed-income investments		15,606.9		40.5		10,200.1		26.5		1.0																												x

		FSIJ100				Lainasaamiset		898.7				1,007.4		1,193.1		1,088.5		1,448.5		1,789.1						Lainasaamiset		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7						Lånefordringar		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7						Loan receivables		898.7		2.3		898.7		2.3		1.7																												x

		FSIJ102				Joukkovelkakirjalainat		13,407.1				13,722.0		14,522.2		14,006.6		12,714.1		11,836.7						Joukkovelkakirjalainat		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6				Masskuldebrevslån		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6				Bonds		13,407.1		34.8		6,069.0		15.8		1.0		1.6																										x

		FSIJ1020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,094.3				4,139.8		4,512.3		4,245.8		5,026.0		4,444.2						Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2						Masskuldebrevslån i offentliga samfund		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2						Public corporation bonds		4,094.3		10.6		3,477.4		9.0		0.2																												x

		FSIJ1022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,312.8				9,582.3		10,009.9		9,760.7		7,688.1		7,392.4						Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4						Masskuldebrevslån i övriga samfund		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4						Other bonds		9,312.8		24.2		2,591.6		6.7		1.4																												x

		FSIJ104				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1				991.3		280.0		469.3		922.0		688.1						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4						Övriga finansmarknadsinstrument och insättningar (inkl. fordringar och skulder som hänför sig till placeringarna)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4						Other money market instruments and deposits
(incl. investment receivables and payables)		1,301.1		3.4		3,232.3		8.4		0.4																												x

		FSIJ12				Osakesijoitukset		16,696.7				15,321.8		13,806.7		14,398.6		13,539.4		12,843.0						Osakesijoitukset		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0						Aktieplaceringar		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0						Equities and shares		16,696.7		43.4		16,587.0		43.1		8.0																												x

		FSIJ120				Noteeratut osakkeet		13,336.8				12,053.5		10,740.9		11,393.6		10,708.1		10,323.3						Noteeratut osakkeet		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0				Noterade aktier		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0				Listed equities and shares		13,336.8		34.6		13,227.1		34.3		8.3		13.0																										x

		FSIJ122				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9		2,003.1		1,677.6		1,458.3						Pääomasijoitukset		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9						Kapitalplaceringar		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9						Private equity investments		2,392.9		6.2		2,392.9		6.2		6.9																												x

		FSIJ124				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9		1,001.9		1,153.7		1,061.4						Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7						Onoterade aktieplaceringar		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7						Non-listed equities and shares		967.0		2.5		967.0		2.5		5.7																												x

		FSIJ14				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8		3,935.5		3,735.4		3,644.1						Kiinteistösijoitukset		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6						Fastighetsplaceringar		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6						Real estate investments		4,384.7		11.4		4,384.7		11.4		1.6																												x

		FSIJ140				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2		3,427.8		3,243.6		3,101.3						Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3						Direkta fastighetsplaceringar		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3						Real estate investments		3,954.3		10.3		3,954.3		10.3		1.3																												x

		FSIJ144				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4				455.6		484.6		507.7		491.8		542.8						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5						Fastighetsfonder och kollektiva investeringsföretag		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5						Real estate funds and joint investments		430.4		1.1		430.4		1.1		4.5																												x

		FSIJ16				Muut sijoitukset		1,818.9				1,972.2		1,899.6		1,942.5		1,836.0		1,469.2						Muut sijoitukset		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9						Övriga placeringar		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9						Other		1,818.9		4.7		6,661.6		17.3		-2.9																												x

		FSIJ160				Hedge-rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0		670.8		522.3		409.4						Hedge-rahastosijoitukset		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6				Placeringar i hedgefonder		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6				Hedge fund investments		774.7		2.0		774.7		2.0		-1.8		5.6																										x

		FSIJ162				Hyödykesijoitukset		7.2				-9.9		-1.4		-7.8		-0.2		7.8						Hyödykesijoitukset		7.2		0.0		93.6		0.2		-						Tillgångsplaceringar		7.2		0.0		93.6		0.2		-						Commodity investments		7.2		0.0		93.6		0.2		-																												x

		FSIJ164				Muut sijoitukset		1,037.0				919.1		1090.01881451		1,279.6		1313.9		1052						Muut sijoitukset		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3						Övriga placeringar		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3						Other investments		1,037.0		2.7		5,793.4		15.0		-2.3																												x

		FSIJ1				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5		35,841.0		34,195.5		32,270.2						Sijoitukset yhteensä		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5				Placeringar sammanlagt		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5				Investments total		38,507.2		100.0		37,833.4		98.3		3.8		4.5																										x

																										Johdannaisten vaikutus						673.8		1.7								Derivatens inverkan						673.8		1.7								Effect of derivatives						673.8		1.7																														x

																										Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				38,507.2		100.0								Placeringar till verkligt värde		38,507.2				38,507.2		100.0								Investments at current value		38,507.2				38,507.2		100.0																														x

																										Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,3 vuotta																Masskuldebrevslånens modifierade duration är 0,3 år																The modified duration of bond investments is 0.3 years																																						x

																										Avoin valuuttapositio on 22,7 % sijoitusten markkina-arvosta.

																										Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut																Totalavkastningsprocenten innehåller intäkter, kostnader och driftskostnader som inte hänförts till placeringsslag.																The total return percentage includes income, expenses and operating expenses not allocated to any investment types																																						x

																																																																																																x

																																																																																																x

																										SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMA																SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS																SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS, SE																		SIJOITUSTEN PERUSJAKAUMAN KEHITYS, EN

						PERUSJAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								H1/2017		2016		2015		2014		2013

		FSIJ10X				Korkosijoitukset		40.5				42.2		44.7		43.4		44.1		44.4						Korkosijoitukset		40.5		42.2		43.4		44.1		44.4

		FSIJ100X				Lainasaamiset		2.3				2.7		3.3		3.0		4.2		5.5						Lainasaamiset		2.3		2.7		3.0		4.2		5.5

		FSIJ102X				Joukkovelkakirjalainat		34.8				36.9		40.6		39.1		37.2		36.7						Joukkovelkakirjalainat		34.8		36.9		39.1		37.2		36.7

		FSIJ1020X				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		10.6				11.1		12.6		11.8		14.7		13.8						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset*		3.4		2.7		1.3		2.7		2.1

		FSIJ1022X				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		24.2				25.7		28.0		27.2		22.5		22.9						Osakesijoitukset		43.4		41.2		40.2		39.6		39.8

		FSIJ104X				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3.4				2.7		0.8		1.3		2.7		2.1						Noteeratut osakkeet		34.6		32.4		31.8		31.3		32.0

		FSIJ12X				Osakesijoitukset		43.4				41.2		38.6		40.2		39.6		39.8						Pääomasijoitukset		6.2		6.2		5.6		4.9		4.5

		FSIJ120X				Noteeratut osakkeet		34.6				32.4		30.0		31.8		31.3		32.0						Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		2.6		2.8		3.4		3.3

		FSIJ122X				Pääomasijoitukset		6.2				6.2		5.8		5.6		4.9		4.5						Kiinteistösijoitukset		11.4		11.3		11.0		10.9		11.3

		FSIJ124X				Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5				2.6		2.8		2.8		3.4		3.3						Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		10.1		9.6		9.5		9.6

		FSIJ14X				Kiinteistösijoitukset		11.4				11.3		11.3		11.0		10.9		11.3						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1		1.2		1.4		1.4		1.7

		FSIJ140X				Suorat kiinteistösijoitukset		10.3				10.1		10.0		9.6		9.5		9.6						Muut sijoitukset		4.7		5.3		5.4		5.4		4.6

		FSIJ144X				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1				1.2		1.4		1.4		1.4		1.7						Hedge-rahastosijoitukset		2.0		2.9		1.9		1.5		1.3

		FSIJ16X				Muut sijoitukset		4.7				5.3		5.3		5.4		5.4		4.6						Hyödykesijoitukset		0.0		-0.0		-0.0		-0.0		0.0

		FSIJ160X				Hedge-rahastosijoitukset		2.0				2.9		2.3		1.9		1.5		1.3						Muut sijoitukset		2.7		2.5		3.6		3.8		3.3

		FSIJ162X				Hyödykesijoitukset		0.0				-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		0.0						Sijoitukset yhteensä		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

		FSIJ164X				Muut sijoitukset		2.7				2.5		3.0		3.6		3.8		3.3

		FSIJ1X				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						Tilinpäätöskuvat

						RISKIJAKAUMA,ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ20				Korkosijoitukset		10,200.1				13,161.1		17,000.4		12,814.2		13,774.3		13,398.6

		FSIJ200				Lainasaamiset		898.7				1,007.4		1,193.1		1,088.5		1,448.5		1,789.1

		FSIJ202				Joukkovelkakirjalainat		6,069.0				7,146.1		7,439.8		9,765.0		4,677.7		6,575.0

		FSIJ2020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		3,477.4				3,081.8		4,519.5		3,668.5		2,829.9		2,647.8

		FSIJ2022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		2,591.6				4,064.3		2,920.3		6,096.6		1,847.8		3,927.2

		FSIJ204				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		3,232.3				5,007.6		8,367.5		1,960.7		7,648.1		5,034.5

		FSIJ22				Osakesijoitukset		16,587.0				15,326.8		12,221.7		14,731.0		14,290.9		13,847.8

		FSIJ220				Noteeratut osakkeet		13,227.1				12,058.4		9,155.9		11,726.0		11,459.6		11,328.1

		FSIJ222				Pääomasijoitukset		2,392.9				2,303.5		2,079.9		2,003.1		1,677.6		1,458.3

		FSIJ224				Noteeraamattomat osakesijoitukset		967.0				964.8		985.9		1,001.9		1,153.7		1,061.4

		FSIJ24				Kiinteistösijoitukset		4,384.7				4,199.6		4,042.8		3,935.5		3,735.4		3,644.1

		FSIJ240				Suorat kiinteistösijoitukset		3,954.3				3,744.0		3,558.2		3,427.8		3,243.6		3,101.3

		FSIJ244				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		430.4				455.6		484.6		507.7		491.8		542.8

		FSIJ26				Muut sijoitukset		6,661.6				5,392.4		3,483.1		3,288.7		2,130.1		1,612.7

		FSIJ260				Hedge- rahastosijoitukset		774.7				1,063.0		811.0		670.8		522.3		409.4

		FSIJ262				Hyödykesijoitukset		93.6				136.5		-81.8		63.9		59.9		-29.8

		FSIJ264				Muut sijoitukset		5,793.4				4,193.0		2,753.9		2,554.0		1,547.9		1,233.1

		FSIJ2				Sijoitukset yhteensä		37,833.4				38,079.9		36,748.1		34,769.4		33,930.8		32,503.1

		FSIJ28				Johdannaisten vaikutus		673.8				-865.5		-1,003.6		1,071.5		264.7		-232.9

		FSIJ1B				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		38,507.2				37,214.4		35,744.5		35,841.0		34,195.5		32,270.2

						Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		10,873.9				12,295.6		15,996.8		13,885.8		14,039.0		13,165.7						SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMA																SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, FI																SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, SE																		SIJOITUSTEN RISKIJAKAUMAN KEHITYS, EN

						RISKIJAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013								H1/2017		2016		2015		2014		2013

		FSIJ20X				Korkosijoitukset		26.5				35.4		47.6		35.8		40.3		41.5						Korkosijoitukset		28.2		33.0		38.7		41.1		40.8

		FSIJ200X				Lainasaamiset		2.3				2.7		3.3		3.0		4.2		5.5						Lainasaamiset		2.3		2.7		3.0		4.2		5.5

		FSIJ202X				Joukkovelkakirjalainat		15.8				19.2		20.8		27.2		13.7		20.4						Joukkovelkakirjalainat		15.8		19.2		27.2		13.7		20.4

		FSIJ2020X				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9.0				8.3		12.6		10.2		8.3		8.2						Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset*		10.1		11.1		8.5		23.1		14.9

		FSIJ2022X				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		6.7				10.9		8.2		17.0		5.4		12.2						Osakesijoitukset		43.1		41.2		41.1		41.8		42.9

		FSIJ204X				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset (ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		8.4				13.5		23.4		5.5		22.4		15.6						Noteeratut osakkeet		34.3		32.4		32.7		33.5		35.1

		FSIJ22X				Osakesijoitukset		43.1				41.2		34.2		41.1		41.8		42.9						Pääomasijoitukset		6.2		6.2		5.6		4.9		4.5

		FSIJ220X				Noteeratut osakkeet		34.3				32.4		25.6		32.7		33.5		35.1						Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5		2.6		2.8		3.4		3.3

		FSIJ222X				Pääomasijoitukset		6.2				6.2		5.8		5.6		4.9		4.5						Kiinteistösijoitukset		11.4		11.3		11.0		10.9		11.3

		FSIJ224X				Noteeraamattomat osakesijoitukset		2.5				2.6		2.8		2.8		3.4		3.3						Suorat kiinteistösijoitukset		10.3		10.1		9.6		9.5		9.6

		FSIJ24X				Kiinteistösijoitukset		11.4				11.3		11.3		11.0		10.9		11.3						Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1		1.2		1.4		1.4		1.7

		FSIJ240X				Suorat kiinteistösijoitukset		10.3				10.1		10.0		9.6		9.5		9.6						Muut sijoitukset		17.3		14.5		9.2		6.2		5.0

		FSIJ244X				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		1.1				1.2		1.4		1.4		1.4		1.7						Hedge-rahastosijoitukset		2.0		2.9		1.9		1.5		1.3																																																										Korkosijoitukset ml. johdannaisten vaikutus		Fixed-income incl. effect on derivatives		Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan

		FSIJ26X				Muut sijoitukset		17.3				14.5		9.7		9.2		6.2		5.0						Hyödykesijoitukset		0.2		0.4		0.2		0.2		-0.1																																																										Muut sijoitukset		Other investments		Övriga placeringar

		FSIJ260X				Hedge- rahastosijoitukset		2.0				2.9		2.3		1.9		1.5		1.3						Muut sijoitukset		15.0		11.3		7.1		4.5		3.8																																																										Kiinteistösijoitukset		Real estate investments		Fastighetsplaceringar

		FSIJ262X				Hyödykesijoitukset		0.2				0.4		-0.2		0.2		0.2		-0.1						Sijoitukset yhteensä		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0																																																										Osakesijoitukset		Equities and shares		Aktieplaceringar

		FSIJ264X				Muut sijoitukset		15.0				11.3		7.7		7.1		4.5		3.8						Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio		0.3		0.6		0.8		-0.9		0.2

		FSIJ2X				Sijoitukset yhteensä		98.3				102.3		102.8		97.0		99.2		100.7

		FSIJ28X				Johdannaisten vaikutus		1.7				-2.3		-2.8		3.0		0.8		-0.7

		FSIJ1BX				Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä		100.0				100.0		100.0		100.0		100.0		100.0

						Tilinpäätöskuvat

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ30				Korkosijoitukset		159.2				589.4		51.8		209.1		339.0		625.3

		FSIJ300				Lainasaamiset		16.2				36.7		21.3		48.0		68.2		83.1

		FSIJ302				Joukkovelkakirjalainat		137.7				506.6		4.7		122.8		212.9		542.7

		FSIJ3020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		7.7				75.6		116.3		-0.4		210.1

		FSIJ3022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		130.0				431.0		-111.6		123.2		2.8

		FSIJ304				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		5.3				46.1		25.9		38.4		57.9		-0.5

		FSIJ32				Osakesijoitukset		1,246.1				924.8		-510.8		1,418.9		1,406.9		2,249.5

		FSIJ320				Noteeratut osakkeet		1,034.9				397.0		-655.0		1,009.8		1,017.8		1,882.8

		FSIJ322				Pääomasijoitukset		156.8				337.8		109.7		360.2		242.4		133.9

		FSIJ324				Noteeraamattomat osakesijoitukset		54.4				190.0		34.4		48.9		146.6		232.8

		FSIJ34				Kiinteistösijoitukset		68.7				253.1		65.9		283.8		191.8		165.0

		FSIJ340				Suorat kiinteistösijoitukset		49.1				235.9		61.6		222.7		148.6		148.0

		FSIJ344				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		19.6				17.2		4.3		61.0		43.2		17.0

		FSIJ36				Muut sijoitukset		-56.5				-15.1		182.3		179.6		273.0		-95.7

		FSIJ360				Hedge- rahastosijoitukset		-14.6				42.8		-8.8		72.6		29.0		20.7

		FSIJ362				Hyödykesijoitukset		-16.1				-0.6		0.1		-44.4		2.9		8.9

		FSIJ364				Muut sijoitukset		-25.8				-57.3		191.1		151.3		241.1		-125.3

		FSIJ3A				Sijoitukset yhteensä		1,417.5				1,752.2		-210.7		2,091.3		2,210.6		2,944.1

		FSIJ39				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		-12.2				-8.9		-2.8		-20.7		-22.2

		FSIJ3				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		1,405.3				1,743.3		-213.5		2,070.6		2,188.4

						SITOUTUNUT PÄÄOMA		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ40				Korkosijoitukset		15,624.6				16,167.6		16,254.9		16,744.2		14,395.8		13,870.0

		FSIJ400				Lainasaamiset		967.2				1,127.9		1,136.0		1,293.7		1,584.4		2,079.5

		FSIJ402				Joukkovelkakirjalainat		13,420.3				14,245.7		14,337.3		14,342.0		12,166.8		10,334.5

		FSIJ4020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		4,029.9				4,331.2		4,302.8		5,081.0		4,832.7

		FSIJ4022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		9,390.4				9,914.5		10,034.6		9,261.0		7,334.2

		FSIJ404				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		1,237.2				794.0		781.6		1,108.6		644.6		1,456.1

		FSIJ42				Osakesijoitukset		15,666.3				14,125.9		14,251.4		12,213.2		12,867.3		10,759.6

		FSIJ420				Noteeratut osakkeet		12,437.9				11,202.1		11,272.8		9,507.0		10,335.8		8,583.5

		FSIJ422				Pääomasijoitukset		2,279.2				1,999.1		2,002.1		1,690.9		1,487.6		1,362.1

		FSIJ424				Noteeraamattomat osakesijoitukset		949.2				924.7		976.5		1,015.3		1,043.9		814.0

		FSIJ44				Kiinteistösijoitukset		4,205.1				3,982.2		3,984.9		3,655.0		3,553.6		3,459.0

		FSIJ440				Suorat kiinteistösijoitukset		3,767.4				3,503.3		3,491.1		3,184.3		3,048.3		2,931.0

		FSIJ444				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		437.8				479.0		493.9		470.7		505.3		528.0

		FSIJ46				Muut sijoitukset		1,946.1				1,722.7		1,724.6		1,744.5		1,539.9		1,650.0

		FSIJ460				Hedge- rahastosijoitukset		791.1				760.2		687.1		569.4		428.7		369.5

		FSIJ462				Hyödykesijoitukset		13.3				0.3		-0.5		12.9		3.9		-1.9

		FSIJ464				Muut sijoitukset		1,141.7				962.1		1,038.0		1,162.2		1,107.3		1,282.5

		FSIJ4A				Sijoitukset yhteensä		37,442.2				35,998.4		36,215.9		34,357.0		32,356.5		29,738.5

		FSIJ49				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ4				Sitoutunut pääoma yhteensä		37,442.2				35,998.4		36,215.9		34,357.0		32,356.5		29,738.5

						TUOTTO -%		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013

		FSIJ50				Korkosijoitukset		1.0				3.6		0.3		1.2		2.4		4.5

		FSIJ500				Lainasaamiset		1.7				3.3		1.9		3.7		4.3		4.0

		FSIJ502				Joukkovelkakirjalainat		1.0				3.6		0.0		0.9		1.7

		FSIJ5020				Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat		0.2				1.7		2.7		-0.0		4.3		0.5

		FSIJ5022				Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat		1.4				4.3		-1.1		1.3		0.0		8.9

		FSIJ504				Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)		0.4				5.8		3.3		3.5		9.0		0.0

		FSIJ52				Osakesijoitukset		8.0				6.5		-3.6		11.6		10.9		20.9

		FSIJ520				Noteeratut osakkeet		8.3				3.5		-5.8		10.6		9.8		21.9

		FSIJ522				Pääomasijoitukset		6.9				16.9		5.5		21.3		16.3		9.8

		FSIJ524				Noteeraamattomat osakesijoitukset		5.7				20.5		3.5		4.8		14.0		28.6

		FSIJ54				Kiinteistösijoitukset		1.6				6.4		1.7		7.8		5.4		4.8

		FSIJ540				Suorat kiinteistösijoitukset		1.3				6.7		1.8		7.0		4.9		5.0

		FSIJ544				Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset		4.5				3.6		0.9		13.0		8.5		3.2

		FSIJ56				Muut sijoitukset		-2.9				-0.9		10.6		10.3		17.7		-5.8

		FSIJ560				Hedge- rahastosijoitukset		-1.8				5.6		-1.3		12.8		6.8		5.6

		FSIJ562				Hyödykesijoitukset		-121.1				-159.8		-14.3		-344.0		76.1

		FSIJ564				Muut sijoitukset		-2.3				-6.0		18.4		13.0		21.8

		FSIJ5A				Sijoitukset yhteensä		3.8				4.9		-0.6		6.1		6.8		9.8

		FSIJ59				Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut		0.0				0.0		0.0		0.0		0.0

		FSIJ5				Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin		3.8				4.8		-0.6		6.0		6.8		9.8

						VOLATILITEETTI

		FSIJ60				Joukkovelkakirjalainat		1.6				1.8		1.6		1.8		1.7		2.2

		FSIJ62				Noteeraatut osakkeet		13.0				14.7		14.4		13.7		8.1		11.4

		FSIJ64				Hedge-rahastosijoitukset		5.6				7.9		7.7		7.1		3.8		6.9

		FSIJ6				Sijoitukset yhteensä		4.5				5.1		4.9		4.7		3		3.6

		FSIJ7				Joukkovelkairjalainojen modifioitu duraatio		0.3				0.6		0.9		0.8		-0.9		0.2

																										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO 5 VUOTTA (TOIMINTAKERTOMUS)

						SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT, VUOSIKERTOMUS						2016				2015		2014		2013

		FSIJ5				Ilmarinen nimellistuotto		3.8						-0.6				9.8		7.5

		FSIJ5R				Ilmarinen reaalituotto		3.8						-0.6				9.8		7.5

		FSIJ5M				Muut		0						0.0				7.6		8.6

		FSIJ5A5				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v)		0.0						5.0

		FSIJ5RA5				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v)		0						3.8

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		0.0						5.7

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		0						4.0

		FSIJ9				Inflaatio, %		0.0						0

						Tilinpäätöskuvat

																																																																																																x

																										NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 1														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, SE														NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, EN																																										x

																																																																																																x

																																																																																																x

						NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA, ME		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												x

		FSIJ1201				Noteerattujen osakkeiden osuus Suomi		3,398.7				3,198.2		2,812.2		3,021.3																																																																																x

		FSIJ1202				Noteerattujen osakkeiden osuus Eurooppa		4,930.6				4,019.3		4,625.5		5,352.6																																																																																x

		FSIJ1203				Noteerattujen osakkeiden osuus USA		2652.3				2,511.6		2,070.5		1,833.2																																																																																x

		FSIJ1204				Noteerattujen osakkeiden osuus Japani		884.1				670.1		549.2		400.8																																																																																x

		FSIJ1205				Noteerattujen osakkeiden osuus Kiina		327.3				448.0		182.3		332.8																																																																																x		Finland		Finland

		FSIJ1206				Noteerattujen osakkeiden osuus Kehittyvät markkinat pl. Kiina		1,143.8				1,206.3		501.1		452.9																																																																																x		Europe		Europa

																																																																																																x		USA		USA

								13,336.8				12,053.5		10,740.9		11,393.6		0.0		0.0																																																																												x		Japan		Japan

																																																																																																x		China		Kina

																																																																																																x		Emerging markets
 excl. China		Tillväxt marknaden exl. Kina

						JAKAUMA, %		H1/2017		2017		2016		H1/2016		2015		2014		2013																																																																												x

		FSIJ1201X				Suomi		25.5				26.5		26.2		26.5		28.0		32.2																																																																												x

		FSIJ1202X				Eurooppa		37.0				33.3		43.1		47.0		38.5		35.0																																																																												x

		FSIJ1203X				USA		19.9				20.8		19.3		16.1		13.4		12.2																																																																												x

		FSIJ1204X				Japani		6.6				5.6		5.1		3.5		2.4		3.8																																																																												x

		FSIJ1205X				Kiina		2.5				3.7		1.7		2.9		6.1		3.4																																																																												x

		FSIJ1206X				Kehittyvät markkinat pl. Kiina		8.6				10.0		4.7		4.0		11.6		13.4																																																																												x

																																																																																																x

																																																																																																x

																																																																																																x

																										NOTEERATTUJEN OSAKKEIDEN MAANTIETEELLINEN JAKAUMA 2																																																																						x

																																																																																																x

						Tilinpäätöskuvat																																																																																										x

																																																																																																		x

																										JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA

						JOUKKOVELKAKIRJASIJOITUSTEN LUOTTORISKIJAKAUMA		2017		2017		2016				2015

		FSIJ102B1				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AAA, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B2				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka AA, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B3				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka A, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B4				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka BBB, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B5				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka <BBB, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B6				Joukkovelkakirjalainojen luottoriskiluokka NR, milj. €		0.0				0.0		0.0		0.0

								0.0				0.0		0.0		0.0

						JAKAUMA, %		2017		2017		2016				2015

		FSIJ102B1X				AAA		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B2X				AA		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B3X				A		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B4X				BBB		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B5X				<BBB		0.0				0.0		0.0		0.0

		FSIJ102B6X				NR		0.0				0.0		0.0		0.0

								0.0				0.0		0.0		0.0

						Tilinpäätöskuvat



Hiltunen Aleksi:
Kuva lisätty 28.1.
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Fixed-income incl. effect on derivatives



		



Aktieplaceringar

Fastighetsplaceringar

Övriga placeringar

Ränteplaceringar inkl. derivatens inverkan



		



Equities and shares

Real estate investments

Other investments

Fixed-income incl. effect on derivatives



		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998														ACCCODE9

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999		1998																		0

		FSIJ5				Ilmarinen		0.0		0.0		0.0		9.8		7.5		-4.0		10.8		15.8		-17.7		5.7		8.5		12.1		7.9		8.7		-0.5		-1.2		2.8		16.1		13.8		9.0

		FSIJ5R				Ilmarinen reaalituotto		0.0		0.0		0.0

		FSIJ5M				Muut				0.0		0.0		7.6		8.6		-2.3		10.6		12.9		-14.0		5.2		8.8		11.1		7.8		7.7		2.4		1.8		4.5		10.5		9.6		8.1

		FSIJ5A5				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (5 v)

		FSIJ5RA5				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (5 v)

		FSIJ5AL				Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)		0.0

		FSIJ5RAL				Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)		0.0

		FSIJ9				Inflaatio, %		0.0		0.0		0.0

						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997										SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, SE																						SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO KÄYVIN ARVOIN VUODESTA 1997, EN																								0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0





		



Ilmarisen keskimääräinen reaalituotto (1997-)

Ilmarisen keskimääräinen nimellistuotto (1997-)

Muut

Ilmarinen

%



		



Ilmarinen's annual average real return (1997-)

Ilmarinen's annual average nominal return

Other

Ilmarinen

%



		



Ilmarinens genomsnittliga realavkastning (1997-)

Ilmarinens genomsnittliga nominell avkastning (1997-)

Övriga bolag

Ilmarinen

%



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE10

								H1				12		12		12		12		12

								H1/2017

																										LAINAKANTA

						Korko		12/31/14				Korko				Uudet		12/31/13		Korko								2017		Korko		Uudet		2016		Korko

						LAINAKANTA		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013								milj.e		%		lainat 2017		milj.e		%

		FLAI10				Sijoituslainat*		0.0		0.0		0.0				0.0		1,006.4								Sijoituslainat*		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI12				Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0				0.0		782.7								Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI1				Yhteensä		0.0		0.0		0.0				0.0		1,789.1		0.0						Yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		FLAI20				Sijoituslainat, uudet lainat*		0.0		0.0		0.0				0.0		89.5		124.0

		FLAI22				Takaisinlainat, uudet lainat		0.0		0.0		0.0				0.0		9.9		94.3						* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.

		FLAI2				Yhteensä, uudet lainat		0.0		0.0		0.0				0.0		99.4		218.3

		FLAI30				Sijoituslainat,korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		3.4								LAINAKANTA (TOIMINTAKERTOMUS)

		FLAI32				Takaisinlainat, korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		4.0

		FLAI3				Lainakanta, korko -%		0.0		0.0		0.0				0.0		3.7										2017		Korko		Uudet		2016		Korko

																												milj.e		%		lainat 2017		milj.e		%

																										Sijoituslainat *		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										Takaisinlainat		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										Yhteensä		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.

																										UUDET LAINAT 5V

						Tilinpäätöskuvat																				* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.

																										JÄRJESTÄMÄTTÖMÄTTÖMÄT LUOTOT (GRAAFI)

						JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT		H1/2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FLAI40				Järjestämättömät luotot, reaalivakuudelliset, milj.e		0.2				0.1				0.0		1.1		3.0

		FLAI42				Järjestämättömät luotot, vakuudettomat, milj.e		1.7				0.0				0.0		0.2		0.2

		FLAI4				Yhteensä, milj, e		1.9				0.1				0.0		1.3		3.2

		FLAI40X

		FLAI42X

		FLAI4X

																										JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT (TAULUKKO)

																												H1/2017		Osuus		2016		Osuus

																												milj. e		kannasta		milj. e		kannasta

						JÄRJESTÄMÄTTÖMÄT LUOTOT		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013										%				%

						Reaalivakuudet, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.062										Reaalivakuudet		0.2		0.000		0.1		0.000

						Vakuudettomat, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.009										Vakuudettomat		1.7		0.000		0.0		0.000

						Yhteensä, osuus kannasta		0.000		0.000		0.000				0.072										Yhteensä		1.9		0.000		0.1		0.000

						Tilinpäätöskuvat

																										LAINAKANNAN VAKUUDET

																										Lainakannan		2017		Osuus		2016		Osuus

																										jakauma*		milj. e		%		milj. e		%

						LAINAKANNAN VAKUUDET		2017				2016														Reaalivakuudelliset lainat		0.0				0.0

		FLAI80				Reaalivakuudelliset lainat, milj. e		0		0		0														Lainat, joissa on takaus		0.0				0.0

		FLAI82				Lainat, joissa on takaus, milj. e		0		0		0														Lainat takaaja-yhteisöille		0.0				0.0

		FLAI84				Lainat takaaja-yhteisöille, milj. e		0		0		0														Vakuudettomat lainat		0.0				0.0

		FLAI86				Vakuudettomat lainat, milj. e		0		0		0														Kertyneet korot		0.0				0.0

		FLAI88				Kertyneet korot, milj. e		0		0		0														Yhteensä		0.0				0.0

		FLAI8				Yhteensä, milj. e		0		0		0

		FLAI89				Avoin positio, milj.e		0		0		0														Avoin positio 31.12.2017 0 milj.e, osuus kannasta 0 %

		FLAI89X				Avoin positio, %		0		0		0														Avoin positio tarkoittaa luottoriskille altistumista, joka määräytyy lainamäärän ja

																										saatujen vakuuksien vakuusarvojen erotuksena eli ”omalla riskillä” oleva määrä.

																										* Ei sisällä omistusyhteysyrityksinä käsitellyille kiinteistösijoituksille myönnettyjä lainoja.

						Tilinpäätöskuvat





		



Sijoituslainat, uudet lainat*

Takaisinlainat, uudet lainat

milj. e



		



Reaalivakuudelliset

Vakuudettomat

milj. e



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																																						ACCCODE7

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																										Kiinteistösijoitukset, sijoitussuunnitelman mukainen ryhmittely

																												31.12.2015

Meur		%		1-6/2016
Investoinnit
Meur		1-6/2016  
Myynnit
Meur		1-6/2016
Arvonmuutos
Meur		30.6.2016

Meur		%		6 kk
Tuotto
%		6 kk
Tuotto-
kontribuutio %

																										Suorat kiinteistösijoitukset		3,402.1		73.4		325.7		213.0		4.2		3,515.4		75.0		1.9		1.4

																										Suorat kotimaiset *		3,004.9		64.8		220.6		178.3		-2.4		3,044.8		65.0		1.8		1.2

																										Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet		2,695.1		58.2		18.4		-0.5		-6.0		2,708.0		57.8		1.8		1.0

																										Asunnot		612.2		13.2		4.0		0.0		0.0		616.2		13.2		1.8		0.2

																										Toimistot		860.1		18.6		3.6		0.0		-4.0		859.7		18.4		1.5		0.3

																										Liiketilat		367.8		7.9		2.0		1.0		-0.0		368.8		7.9		2.3		0.2

																										Hotellit		321.1		6.9		3.6		0.0		-0.1		324.6		6.9		2.1		0.1

																										Varastot		258.3		5.6		0.0		0.0		-0.4		257.9		5.5		3.6		0.2

																										Muut		275.6		5.9		5.2		-1.5		-1.5		280.8		6.0		-0.1		-0.0

																										Kiinteistöjen hallintayhteisöt		309.8		6.7		202.2		178.8		3.6		336.8		7.2		2.0		0.1

																										Suorat ulkomaiset		397.2		8.6		105.1		34.7		6.5		470.6		10.0		2.3		0.2

																										Suorat ulkomaiset		397.2		8.6		105.1		34.7		3.0		470.6		10.0		1.5		0.2

																										Valuuttasuojat										3.5								0.1

																										Epäsuorat kiinteistösijoitukset**		1,232.1		26.6		3.2		17.4		-42.5		1,169.5		25.0		-0.6		-0.2

																										Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		418.2		9.0		-2.6		0.7		-32.8		378.6		8.1		-4.8		-0.4

																										Listatut kiinteistösijoitusyhtiöt		418.2		9.0		-2.6		0.7		-36.4		378.6		8.1		-5.6		-0.5

																										Valuuttasuojat										3.6								0.1

																										Kiinteistöpääomarahastot		507.7		11.0		4.2		16.7		-9.7		484.6		10.3		1.0		0.1

																										Kiinteistöpääomarahastot		507.7		11.0		4.2		16.7		-10.5		484.6		10.3		0.9		0.1

																										Valuuttasuojat										0.9								0.0

																										Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		306.2		6.6		0.0		0.0		0.0		306.2		6.5		2.3		0.1

																										Listaamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt		306.2		6.6		0.0		0.0		0.0		306.2		6.5		2.3		0.1

																										Valuuttasuojat										0.0								0.0

																										Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,634.2		100.0		328.9		230.4		-38.3		4,684.9		100.0		1.2		1.2

																										* Suorien kotimaisten kiinteistösijoitusten nettotuotto 1.1. -30.6.2016 ennen arvonmuutoksia oli 1,9 %

																										** Tehdyt sitoumukset kiinteistörahastoihin olivat 895 Meur, josta sisäänkutsuttu oli 828 Meur eli maksamattomat sitoumukset olivat 68 Meur.

																										Ulkomaisten kiinteistösijoitusten osuus kiinteistösijoituksista, sijoitussuunnitelman mukainen ryhmittely

																																																		Vuosi		31.12.2014		30.6.2015		12/31/15		3/31/16		6/30/16

																																																		Kotimaiset, milj.e		3,889		3,542		3,628		3,639		3,640

																																																		Ulkomaiset milj.e		639		774		1,005		1,076		1,045

																																																		Kiinteistösijoitukset yhteensä		4,626		4,447		4,799		4,715		4,685

																																																		Ulkomaisten osuus, %		13.8 %		17.4 %		20.9 %		22.8 %		22.3 %

																										Kiinteistösijoitusten rakenne

																																																				2012		2013		2014		2015		6/2016

																																																		Suorat kiinteistösijoitukset		2,943		3,101		3,244		3,428		3,558

																																																		Suorat kotimaiset *		2,943		3,101		3,190		3,031		3,088

																																																		Asunnot		643		682		711		600		616

																																																		Toimistot		1,114		1,170		1,208		883		860

																																																		Liiketilat		336		405		436		368		369

																																																		Hotellit		299		301		316		321		325

																																																		Varastot		270		261		254		258		258

																																																		Muut *		281		282		265		601		660

																																																		Suorat ulkomaiset						54		397		471

																																																		Epäsuorat kiinteistösijoitukset		523		543		492		508		485

																																																		Kiinteistösijoitusrahastot		523		543		492		508		485

																																																		Kaikki yhteensä		3,466		3,644		3,735		3,935		4,043

																										Vapaat tilat ml. saneerauskohteet, suorat kotimaiset kiinteistösijoitukset

																																																		Vapaat tilat		31.12.2014				31.12.2015				30.4.2016				31.5.2016				30.6.2016

																																																				m2		%		m2		%		m2		%		m2		%		m2		%

																																																		Asunnot		7,157		2.6		14,919		7.2		27,266		12.7		24,819		11.5		25,903		12.0

																																																		Toimistot		123,233		28.6		68,874		29.5		73,421		32.8		73,578		32.9		71,708		32.1

																																																		Liiketilat		1,576		1.1		6,488		5.6		6,133		5.2		5,721		4.9		5,721		4.9

																																																		Hotellit		8,657		12.5		3,651		5.2		3,409		4.9		3,592		5.2		3,672		5.3

																																																		Varastot		6,164		2.0		2,021		0.7		3,521		1.1		15,841		5.2		15,841		5.2

																																																		Muut		8,362		9.7		3,945		4.9		4,754		5.9		4,754		5.9		5,206		6.5

																																																		Vapaat tilat yht.		155,148		11.8		99,897		9.9		118,503		11.7		128,304		12.7		128,050		12.7

																																																		Kaikki tilat yht.		1,320,007				1,012,417				1,012,245				1,012,245				1,012,245

																										Vapaiden tilojen osuus, ml. saneerauskohteet, suorat kotimaiset kiinteistösijoitukset





		



Sijoitussuunnitelman mukainen tavoite ulkomaisten kiinteistösijoitusten markkinaosuudesta on 30 %

Kotimaiset, milj.e

Ulkomaiset milj.e

Ulkomaisten osuus, %

milj. e



		



* Sisältää kotimaiset holding-yhtiömuotoiset kiinteistösijoitukset 
(esim. kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi)

Asunnot

Toimistot

Liiketilat

Hotellit

Muut *

Suorat ulkomaiset

Epäsuorat kiinteistösijoitukset

milj. e



		



Asunnot

Toimistot

Liiketilat

Hotellit

Varastot

Muut

Vapaat yhteensä

%



		



Asunnot

Toimistot

Liiketilat

Hotellit

Varastot

Muut

m2



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																												ACCCODE11

																										KIINTEISTÖSIJOITUSTEN RAKENNE																		KIINTEISTÖSIJOITUSTEN RAKENNE

																																																																		0

						Käypä arvo, milj. euroa		2014		2013		2012

		FKI11		Käypä arvo, toimistokiinteistöt		Toimistokiinteistöt		1,187		1170		1114

		FKI12		Käypä arvo, liikekiinteistöt		Liikekiinteistöt		1,003		967		905

		FKI13		Käypä arvo, asuinkiinteistöt		Asuinkiinteistöt		711		682		643

		FKI14		Käypä arvo,muut suorat kiinteistöt		Muut suorat sijoitukset		289		282		281

		FKI15		Käypä arvo, epäsuorat kiinteistösjoitukset		Epäsuorat sijoitukset		492		543		523

		FSIJ14		Kiinteistösijoitukset, perusjakauma		Yhteensä		3,682		3,644		3,466

		FKI11X		Käypä arvo, toimistokiinteistöt, %		Toimistokiinteistöt, %		32%		32%		32%

		FKI12X		Käypä arvo, liikekiinteistöt, %		Liikekiinteistöt, %		27%		27%		26%

		FKI13X		Käypä arvo, asuinkiinteistöt, %		Asuinkiinteistöt, %		19%		19%		19%

		FKI14X		Käypä arvo,muut suorat kiinteistöt, %		Muut suorat sijoitukset, %		8%		8%		8%

		FKI15X		Käypä arvo, epäsuorat kiinteistösjoitukset, %		Epäsuorat sijoitukset, %		13%		15%		15%

						Yhteensä, %		100%		100%		100%

												OK

																										VEDENKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

						VEDENKULUTUS		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI70		Kiinteistön vedenkulutus l/m3/v		Vedenkulutus		142		164		163		164		185

																										SÄHKÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

						SÄHKÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI71		Kiinteistön sähkönkulutus Kwh/m3/v		Sähkönkulutus		16.3		19.4		20		22		22

																										LÄMMÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

						LÄMMÖNKULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI72		Kiinteistön lämmönkulutus KWh/m3/v		Lämmönkulutus		28.4		31.6		33		34		34

																										KAUKOJÄÄHDYTYKSEN KULUTUS (VUOSIKERTOMUS)

						KAUKOJÄÄHDYTYKSEN KULUTUS (VUOSIKERTOMUS)		2014		2013		2012		2011		2010

		FKI73		Kiinteistön kaukojäähdytyksen kulutus KWh/m3/v		Kaukojäähdytys		9		9		7		8		8

																																																																		0

																																																																		0

																																																																		0

																																																																		0

																																																																		0

																																																																		0





		



Toimistokiinteistöt

Liikekiinteistöt

Asuinkiinteistöt

Muut suorat sijoitukset

Epäsuorat sijoitukset

Yhteensä

milj.e



		



2014



		2014

		2013

		2012

		2011

		2010



Vedenkulutus

Vedenkulutus
l/m3/v

142

164

163

164

185



		2014

		2013

		2012

		2011

		2010



Sähkönkulutus

Sähkönkulutus
KWh/m3/v

16.3

19.4

19.6438402613

22.1976925689

22.2568497556



		2014

		2013

		2012

		2011

		2010



Lämmönkulutus

Lämmönkulutus
KWh/m3/v

28.4

31.6

32.8926539505

34.3759278171

34.3641217105



		2014

		2013

		2012

		2011

		2010



Kaukojäähdytys

Kaukojäähdytyksen kulutus
KWh/m3/v

9.3

8.6

7.2730417709

8.3735300129

8.1016929528



		Tili		Tilin nimi				2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999																ACCCODE13

								H1		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12

								H1/2017

																																																														0

						VAKAVARAISUUSSEURANTA		H1/2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001		2000		1999

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)		26.1		0.0		0.0		18.9		16.2		24.5		19.0		9.4		32.5		33.7		32.0		25.6		22.3		18.1		25.5		35.4		41.3		27.2		16.2

		FSOL1X1C				Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa								5.0		4.8		5.2		5.0		4.6

		FSOL3X1				Vakavaraisuusraja		12.0		0.0		0.0		11.2		8.3		11.4		8.8		7.0		16.3		14.1		12.7		11.3		10.3		9.5		11.0		10.3		10.8		7.9		7.0

		FSOL3X4				Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä		48.0		0.0		0.0		44.8		33.1		45.6		35.2		28.2		65.0		56.5		50.8		45.1		41.3		38.1		44.0		41.4		43.2		31.8		28.1

		FSOL1X1				Vakavaraisuuspääoma yhteensä		26.1		0.0		0.0		23.9		21.1		29.7		24.0		14.0		32.5		33.7		32.0		25.6		22.3		18.1		25.5		35.4		41.3		27.2		16.2

		FSOL1X2				Vakavaraisuusaste veraattuna vakavaraisuusrajaan		2.2		0.0		0.0		2.7		2.0		2.1		2.2

								2.2																																																						0

																																																														0

																																																														0

						VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997										VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, SE																				VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997, EN																										0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

						Vakavaraisuusaste oli 2,2-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.										Solvensnivån var 2,2-faldig i förhållande till solvensgränsen.																				The solvency ratio was 2,2 times the solvency limit.																										0

																																																														0

																																																														0

																																																equal -> equally? Vuonna 2014 "equal"

																																																														0

						VAKAVARAISUUSSEURANTA VUODESTA 1997																																																								0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

						Vakavaraisuusaste oli rapotointiperiodin lopussa 2,2-kertainen verrattuna vakavaraisuusrajaan.																																																								0

																																																														0

																																																														0

						Tilinpäätöskuvat																																																								0

																																																														0

																																																														0





		



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja

Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

% vastuuvelasta



		



Vakavaraisuuspääoma (Toimintapääoma v. 2012 saakka)

Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa

Vakavaraisuusraja

Vakavaraisuuspääoma yhteensä

% vastuuvelasta



		



Solvency capital

Provision for pooled claims treated equal to solvency capital

Solvency limit

Solvency capital total

% of technical provisions



		



Solvenskapital (Verksamhetskapital fram till 2012)

Den andel av utjämningsbeloppet som ska jämställas med verksamhetskapitalet

Solvensgräns

Solvenskapital sammanlagt

procent av ansvarsskulden



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009																																						ACCCODE14

								H1				12		H1		12		12		12

								H1/2017						H1/2016

																																		NETTOASIAKASHANKINTA, KPL										NETTOASIAKASHANKINTA, MILJ. EUROA

						SIIRTOLIIKE		H1/2017		KK-3		2016		H1/2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009								H1/2017		H1/2016		Muutos						H1/2017		H1/2016		Muutos

		FMY1				Kokonaisnettomyynti, kpl		6,150				11,128		5,510		11,478		12,929		13,085		11,186		9,374		10,708		12,062						Nettoasiakashankinta, kpl		6,150		5,510		12%				Nettoasiakashankinta, milj.e		83		64		30%

		FMY10				TyEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		2,166				4,203		2,161		4,162		5,003		5,025		4,837		4,243		4,957		6,376						TyEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		2,166		2,161		0%				TyEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		42		46		-8%

		FMY101				TyEL-vakuutusten uusmyynti, kpl		2,212				3,837		2,109		3,761		4,041		3,733		4,151		3,886		4,585		4,035						TyEL-vakuutusten uusmyynti		2,212		2,109		5%				TyEL-vakuutusten uusmyynti		49		53		-7%

		FMY102				TyEL -vakuutukset,nettosiirto kpl		-46				366		52		401		962		1,292		686		357		372		2,341						TyEL-vakuutusten nettosiirrot		-46		52		-188%				TyEL-vakuutusten nettosiirrot		-7		-7		0%

		FMY1021				TyEL -vakuutukset,tulevat kpl		1,056				2,617		1,061		2,735		2,786		3,110		2,519		2,262		2,009		3,685						YEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		3,984		3,349		19%				YEL-vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot)		41		18		126%

		FMY1022				TyEL -vakuutukset,lähtevät kpl		-1,102				-2,251		-1,009		-2,334		-1,824		-1,818		-1,833		-1,905		-1,637		-1,344						YEL-vakuutusten uusmyynti		3,660		3,429		7%				YEL-vakuutusten uusmyynti		18		18		1%

		FMY13				YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), kpl		3,984				6,925		3,349		7,316		7,926		8,060		6,349		5,131		5,751		5,686						YEL-vakuutusten nettosiirrot		324		-80		-505%				YEL-vakuutusten nettosiirrot		23		0

		FMY131				YEL -vakuutusten uusmyynti, kpl		3,660				6,382		3,429		6,547		6,731		6,659		5,699		4,797		5,442		4,914

		FMY132				YEL -vakuutukset,nettosiirto,kpl		324				543		-80		769		1,195		1,401		650		334		309		772

		FMY1321				YEL -vakuutukset,tulevat kpl		2,165				4,112		1,748		4,322		4,105		4,430		3,216		3,026		2,646		2,381

		FMY1322				YEL -vakuutukset,lähtevät kpl		-1,841				-3,569		-1,828		-3,553		-2,910		-3,029		-2,566		-2,692		-2,337		-1,609

		FMY2				Kokonaisnettomyynti, me		82.9				93.7		63.9		97.6		160.2		172.7		200.8		142.6		77.6		351.8

		FMY20				TyEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), milj.e		42.0				58.0		45.9		65.4		127.8		139.7		178.8		125.5		59.5		333.5

		FMY201				TyEL -vakuutusten uusmyynti, milj.e		49.1				95.2		53.0		94.5		70.7		91.7		106.2		113.4		69.2		259.5

		FMY202				TyEL, maksutulo,netto milj.e		-7.1				-37.2		-7.1		-29.1		57.1		48.0		72.6		12.1		-9.7		74.0

		FMY2021				TyEL, maksutulo,tulevat milj.e		54.9				151.4		47.2		145.5		176.6		166.8		174.7		119.0		87.9		149.0

		FMY2022				TyEL, maksutulo,lähtevät milj.e		-62.0				-188.6		-54.3		-174.6		-119.5		-118.8		-102.1		-106.9		-97.6		-75.0

		FMY23				YEL -vakuutusten nettomyynti (uusmyynti ja nettosiirrot), milj.e		40.9				35.7		18.1		32.2		32.4		33.0		22.0		17.1		18.1		18.3

		FMY231				YEL -vakuutusten uusmyynti, milj.e		18.1				32.0		17.9		27.2		25.7		26.6		19.1		15.2		16.8		15.4

		FMY232				YEL, maksutulo,netto milj.e		22.8				3.7		0.2		5.0		6.7		6.4		2.9		1.9		1.3		2.9

		FMY2321				YEL, maksutulo,tulevat milj.e		12.9				23.4		10.0		24.4		21.6		21.5		13.9		13.1		10.5		9.0

		FMY2322				YEL, maksutulo,lähtevät milj.e		9.9				-19.7		-9.8		-19.4		-14.9		-15.1		-11.0		-11.2		-9.2		-6.1

																																		TYEL-SIIRTOLIIKE										YEL-SIIRTOLIIKE

						Tilinpäätöskuvat





		



TyEL, maksutulo,lähtevät milj.e

TyEL, maksutulo,tulevat milj.e

TyEL, maksutulo,netto milj.e



		



YEL, maksutulo,lähtevät milj.e

YEL, maksutulo,tulevat milj.e

YEL, maksutulo,netto milj.e



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE15

																										KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN

						KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat		53.2				53.5				52.4		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat		53.2		53.5		52.4		105.6		108.7

		Z3				Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		13.8				14.0				13.0		22.0		20.9						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		13.8		14.0		13.0		22.0		20.9

		Z10050				Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.9				1.1				1.1		4.3		5.1						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.9		1.1		1.1		4.3		5.1

		Z221				Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		5.3				5.5				5.9		11.4		9.3						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		5.3		5.5		5.9		11.4		9.3

		Z				Kokonaisliikekulut		73.1				74.1				72.4		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut		73.1		74.1		72.4		143.4		144.0

		31				Maksutulo		2,124				2,131				2124.7		4087.0		4019.0

		FZX1				Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0				0.0		3.5		3.6						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0		3.5		3.6

		FZ3X				Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		0.00		0.00		0.00				1.02		1.68		1.99

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE

						HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0				0				0		141		136						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0.0		0.0		0.0		140.7		135.6

		FLI25				Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		53.2				53.5				52.4		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		-53.2		-53.5		-52.4		-105.6		-108.7

		FLI2				Hoitokustannustulos		-53.2				-53.5				-52.4		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		-53.2		-53.5		-52.4		35.1		27.0

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		0.0				0.0				0.0		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		0.0		0.0		0.0		75.0		80.1

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, EN

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, SE

																										TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA

						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTAOSAN TULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0				0.0				0.0		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		0.9				1.1				1.1		4.3		5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		0.9		1.1		1.1		4.3		5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		0.0				4.9				4.6		4.6		2.4						Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut *		0.0		4.9		4.6		4.6		2.4

		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta		0.0		0.0		0.0				0.0		86.9		103.5						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut /
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		0.0		0.0		0.0		86.9		103.5

																										* Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja

		FLI38				Uusien työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehtyjen palvelusopimusten kokonaiseuromäärä		0.0

						Tilinpäätöskuvat





		



Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut

Hoitokustannustulos

Hoitokulusuhde, %

milj.e



		



Activity-based operating expenses

Loading profit

Operational efficiency, %

EUR Mill.



		



Driftskostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

Omkostnadsrörelsens resultat

Omkostnadsprocent

Mn euro



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE15

																										KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN

						KOKONAISLIIKEKULUT RAHOITUSLÄHTEITTÄIN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FZ5				Hoitokustannustuotoilla katettavat		0.0				0.0				0.0		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat		0.0		0.0		0.0		105.6		108.7

		Z3				Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		0.0				0.0				0.0		22.0		20.9						Sijoitustoiminnan tuotoilla katettavat		0.0		0.0		0.0		22.0		20.9

		Z10050				Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.0				0.0				0.0		4.3		5.1						Työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katettavat		0.0		0.0		0.0		4.3		5.1

		Z221				Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		0.0				0.0				0.0		11.4		9.3						Lakisääteisten maksujen osalla katettavat		0.0		0.0		0.0		11.4		9.3

		Z				Kokonaisliikekulut		0.0				0.0				0.0		143.4		144.0						Kokonaisliikekulut		0.0		0.0		0.0		143.4		144.0

		31				Maksutulo		0				0				0.0		4087.0		4019.0

		FZX1				Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0				0.0		3.5		3.6						Toteutuneet kokonaisliikekulut, % maksutulosta		0.0		0.0		0.0		3.5		3.6

		FZ3X				Sijoitustoiminnan liikekulut, % sijoitusten yhteismäärästä		0.00		0.00		0.00				0.00		1.68		1.99

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE

						HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI20				Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0				0				0		141		136						Maksun hoitokustannusosat ja muut vastaavat tuotot		0.0		0.0		0.0		140.7		135.6

		FLI25				Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut		0.0				0.0				0.0		105.6		108.7						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		0.0		0.0		0.0		-105.6		-108.7

		FLI2				Hoitokustannustulos		0.0				0.0				0.0		35.1		27.0						Hoitokustannustulos		0.0		0.0		0.0		35.1		27.0

		FLI2X				Hoitokulusuhde, %		0.0		0.0		0.0				0.0		75.0		80.1						Liikekulut % hoitokustannustulosta		0.0		0.0		0.0		75.0		80.1

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, EN

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, SE																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU FI

																										HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU EN																HOITOKUSTANNUSTULOS JA HOITOKULUSUHDE, JULKAISU SE

																										TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTA

						TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINTAOSAN TULOS		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013						Milj.e		2017		2016		2015		2014		2013

		FLI30				Työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0				0.0				0.0		5.0		5.0						Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0

		Z10050				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut		0.0				0.0				0.0		4.3		5.1						Korvauskuluihin kirjatut työkyvyttömyysriskin hallintaosalla katetut kulut		0.0		0.0		0.0		4.3		5.1

		FLI36				Liikekuluihin kirjatut HOKU-osalla katetut TYKY-riskin hall.kulut		0.0				4.9				4.6		4.6		2.4						Liikekuluihin kirjatut hoitokusannusosalla katetut työkyvyttömyysriskin hallitsemisesta aiheutuneet kulut *		0.0		4.9		4.6		4.6		2.4

		FLI3X				Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut, % työkyvyttömyysriskin
hallintaosasta		0.0		0.0		0.0				0.0		86.9		103.5						Työkyvyn ylläpitotoiminan hoitokulut /
Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %		0.0		0.0		0.0		86.9		103.5

																										* Vuodesta 2016 alkaen ei sisällä yhtiöön työsuhteessa olevan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyviä henkilöstökuluja

		FLI38				Uusien työkyvyttömyysriskin hallitsemiseksi tehtyjen palvelusopimusten kokonaiseuromäärä		0.0

																																																														0

																																																														0





		



Kuva poistettu sarjasta

Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut

Hoitokustannustulos

Hoitokulusuhde, %

milj.e



		



Hoitokustannustuotoilla
katettavat liikekulut

Hoitokustannustulos

Hoitokulusuhde, %

milj.e



		



Kuva poistettu sarjasta

Activity-based operating expenses

Loading profit

Operational efficiency, %

EUR Mill.



		



Kuva poistettu sarjasta

Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

Omkostnadsrörelsens resultat

Omkostnadsprocent

Mn euro



		



Activity-based operating expenses

Loading profit

Operational efficiency, %

EUR Mill.



		



Driftskostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

Omkostnadsrörelsens resultat

Omkostnadsprocent

Mn euro



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE16

																														TYÖSUHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ 31.12.

																																																														0

						TYÖSUHTEIDEN LUKUMÄÄRÄ		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																										0

		FHE10				Vakinaiset		0		0		0				0		562		561																																										436

		FHE12				Määräaikaiset		0		0		0				0		19		23																																										437

		FHE1				Työsuhteet yhteensä		0		0		0				0		581		584																																										438

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																														PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET																																0

																																																														0

						PALKALLISET HENKILÖTYÖVUODET		2017				2016		KK-12		2015		2014		2013																																										0

		FHE20				Vakituiset		0		0		0				0		512		526																																										439

		FHE22				Määräaikaiset		0		0		0				0		16		20																																										440

		FHE2				Henkilötyövuodet yhteensä		0		0		0				0		529		546																																										441

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																														HENKILÖSTÖ SUHTEESSA VAKUUTETTUJEN JA ELÄKKEENSAAJIEN MÄÄRÄÄN

						HLÖSTÖ SUHTEESSA VAKUUTETTUJEN JA ELÄK.SAAJIEN MÄÄRÄÄN		2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013

		FVAK41				TyEL-vakuutettuja		0		0		0				0		529,000		529,000

		FVAK43				YEL-vakuutuksenottajia		0		0		0				0		60,612		58,776

		FEL2				Eläkkeensaajia		0		0		0				0		313,962		307,934

		FVAK90				Vakuutetut ja eläkkeesaajat yhteensä		0		0		0				0		903,574		895,710

		FHE2				Palkalliset HTV yht.		0		0		0				0		529		546

		FHE30				Palkalliset HTV:t HOKU		0		0		0				0		447		458

		FHE2X				HTV. yht		0.0		0.0		0.0				0.0		0.6		0.6

		FHE30X				HTV-hk		0.0		0.0		0.0				0.0		0.5		0.5

						Tilinpäätöskuvat





		



Vakinaiset

Määräaikaiset



		



HTV. yht

HTV-hk



		



Vakituiset

Määräaikaiset



		Tili		Tilin nimi				2017		KK-3		2016		KK-12		2015		2014		2013																																								ACCCODE16

																												EMOYHTIÖN SIJOITUKSET 31.12.								2017		2016								0

						SIJOITUSTEN KÄYVÄT ARVOT LIITETIETOON		2017		KK-3		2016																																		0

																												SIJOITUSTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Käypä arvo		Käypä arvo

		F110M				Kiinteistösijoitukset		0.0		0.0		0.0																Kiinteistösijoitukset

		F11000M				Kiinteistöt		0.0		0.0		0.0																		Kiinteistöt						0.00		0.00

		F11300M				Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksessä		0.0		0.0		0.0																		Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä						0.00		0.00

		F11345M				Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksessä		0.0		0.0		0.0																		Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä						0.00		0.00

		F11350M				Muut kiinteistöosakkeet		0.0		0.0		0.0																		Muut kiinteistöosakkeet						0.00		0.00

		F1140M				Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä		0.0		0.0		0.0																		Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä						0.00		0.00

		F1142M				Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä		0.0		0.0		0.0																		Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä						0.00		0.00

						Sijoitukset saman konsernin yrityksissä																						Sijoitukset saman konsernin yrityksissä

		F1150M				Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä		0.0		0.0		0.0																		Osakkeet ja osuudet						0.00		0.00

		F11160M				Rahoitusmarkkinavälineet, saman konsernin yritykset		0.0		0.0		0.0																		Rahoitusmarkkinavälineet						0.00		0.00

		F11163M				Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä		0.0		0.0		0.0																		Lainasaamiset						0.00		0.00

						Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä																						Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä

		F1162M				Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä		0.0		0.0		0.0																		Osakkeet ja osuudet						0.00		0.00

		F1163M				Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä		0.0		0.0		0.0																		Lainasaamiset						0.00		0.00

		F117M				Muut sijoitukset		0.0		0.0		0.0																Muut sijoitukset

		F1170M				Osakkeet ja osuudet		0.0		0.0		0.0																		Osakkeet ja osuudet						0.00		0.00

		F1172M				Rahoitusmarkkinavälineet		0.0		0.0		0.0																		Rahoitusmarkkinavälineet						0.00		0.00

		F1175M				Kiinnelainasaamiset		0.0		0.0		0.0																		Kiinnelainasaamiset						0.00		0.00

		F1176M				Muut lainasaamiset		0.0		0.0		0.0																		Muut lainasaamiset						0.00		0.00

		F1177M				Talletukset		0.0		0.0		0.0																		Talletukset						0.00		0.00

		F1178M				Muut sijoitukset		0.0		0.0		0.0																		Muut sijoitukset						0.00		0.00

		F11M				Sijoitusten käypä arvo		0		0		0																								0.00		0.00

																												EMOYHTIÖN SIJOITUKSET 31.12.								2017		0		2016		-1

						JOHDANNAISET JA LYHYEKSIMYYNNIT, KIRJANPITOARVO		2017		KK-3		2016

																												JOHDANNAISTEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Kirjanpitoarvo		Käypä arvo		Kirjanpitoarvo		Käypä arvo

		FAP110				Muut saamiset, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1100				Johdannaissaatavien hintaero, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																Ei-suojaavien johdannaisten käypä arvo ja arvostusero

		FAP1102				Ennakkomaksusaatavat optiosopimuksista, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0

		FAP112				Muut velat, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																Muut saamiset

		FAP1120				Johdannaisvelkojen hintaero, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																		Johdannaisten hintaero						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP1122				Ennakkomaksuvelat optiosopimuksista, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																		Ennakkomaksut optiosopimuksista						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP114				Muut siirtosaamiset ja -velat, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1140				Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																Muut velat

																														Johdannaisten hintaero						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP13				Lyhyeksimyyntien kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																		Ennakkomaksut optiosopimuksista						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP130				Muut velat, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1300				Velat myydyistä osakelainoista, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																Muut siirtosaamiset ja -velat

		FAP1302				Velat myydyistä jvk-lainoista, kirjanpitoarvo		0.0		0.0		0.0																		Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset						0.00		0.00		0.00		0.00

						JOHDANNAISET JA LYHYEKSIMYYNNIT, KÄYPÄ ARVO		2017		KK-3		2016																								0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP110M				Muut saamiset, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1100M				Johdannaissaatavien hintaero, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																Arvostusero yhteensä										0.00				0.00

		FAP1102M				Ennakkomaksusaatavat optiosopimuksista, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

		FAP112M				Muut velat, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1120M				Johdannaisvelkojen hintaero, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																LYHYEKSIMYYNTIEN KÄYPÄ ARVO JA ARVOSTUSERO								Kirjanpitoarvo		Käypä arvo		Kirjanpitoarvo		Käypä arvo

		FAP1122M				Ennakkomaksuvelat optiosopimuksista, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

		FAP114M				Muut siirtosaamiset ja -velat, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																Lyhyeksimyyntien käypä arvo ja arvostusero

		FAP1140M				Futuuri-, termiini- ja tuotonvaihtosopimukset, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

																												Muut velat

		FAP13M				Lyhyeksimyyntien käypä arvo		0.0		0.0		0.0																		Velat myydyistä osakelainoista						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP130M				Muut velat, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																		Velat myydyistä jvk-lainoista						0.00		0.00		0.00		0.00

		FAP1300M				Velat myydyistä osakelainoista, käypä arvo		0.0		0.0		0.0

		FAP1302M				Velat myydyistä jvk-lainoista, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																								0.00		0.00		0.00		0.00

																												Arvostusero yhteensä										0.00				0.00

																												EMOYHTIÖN AVOIMET ARVOPAPERILAINASOPIMUKSET 31.12.												2017		2016

						AVOIMET ARVOPAPERILAINASOPIMUKSET		2017		KK-3		2016																Lainaksi otetut arvopaperit

																												Määrä

		FAP20				Lainaksi otetut arvopaperit, määrä		0.0		0.0		0.0																Käypä arvo												0.00		0.00

		FAP22				Lainaksi otetut arvopaperit, käypä arvo		0.0		0.0		0.0																												0.00		0.00

																												Lainaksi otetut osakkeet ovat pörssiosakkeita

						LAINASAAMISET		2017		KK-3		2016																Kaikki lainat ovat alle vuoden mittaisia ja milloin tahansa keskeytettävissä

		FAP3001				Pankkitakaus		0.0		0.0		0.0																Lainauksen vakuudeksi annettujen panttien käypä arvo on esitetty taseen liitetietojen kohdassa vakuudet ja vastuusitoumukset

		FAP3004				Takausvakuutus		0.0		0.0		0.0

		FAP3009				Muu vakuus		0.0		0.0		0.0

		FAP300				Vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno		0.0		0.0		0.0																EMOYHTIÖN LAINASAAMISET 31.12.												2017		2016

		FAP309				Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno		0.0		0.0		0.0

		FAP30				Jäljellä oleva hankintameno yhteensä		0.0		0.0		0.0																Muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan

		117500				Kiinnelainasaamiset		0.0		0.0		0.0																Pankkitakaus												0.00		0.00

		C11760				Muut lainasaamiset		0.0		0.0		0.0																Takausvakuutus												0.00		0.00

																												Muu vakuus												0.00		0.00

		FAP401				Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat		0.0		0.0		0.0

		FAP403				Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat		0.0		0.0		0.0																Vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno												0.00		0.00

																												Ei vakuudelliset jäljellä oleva hankintameno												0.00		0.00

																												Jäljellä oleva hankintameno yhteensä												0.00		0.00

																												Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin

																												Kiinnelainasaamiset												0.00		0.00

																												Muut lainasaamiset												0.00		0.00

																												Jäljellä oleva hankintameno yhteensä												0.00		0.00

																												Lähipiirilainat

																												Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat												0.00		0.00

																												Osakkuusyrityksille myönnetyt lainat												0.00		0.00

																																																														0

																												Lainojen laina-ajat ovat 10−29 vuotta ja ne ovat sekä laina-aikana lyhennettäviä että laina-ajan lopussa maksettavia kertalyhenteisiä lainoja.																																		0

																												Lainat on pääsääntöisesti sidottu joko kiinteään tai vaihtuvaan TyEL-viitekorkoon.																																		0

																																																														0

																																																														0

																																																														0

																																																														0





				Kuva #		suomi		englanti		ruotsi

						Sijoitustuotto		Return on investments		Placeringsintäkter

						Sijoitusomaisuuden arvo		Value of investment assets		Placeringstillgångarnas värde

						Vakavaraisuuspääoma		Solvency capital		Solvenskapital

						Vakavaraisuusaste		Solvency ratio		Solvensnivå

						Vakavaraisuusasema		Solvency position		Solvensställning

						Maksutulo		Premiums written		Premieinkomst

						Maksetut eläkkeet		Pension expenditure		Utbetalda pensioner

						Eläkevakuutusten nettomyynti		Net sales of pension insurance		Nettoförsäljningen av pensionsförsäkringar

						Asiakashyvitykset		Client bonuses		Kundåterbäringar

						Hoitokulusuhde		Operational efficiency		Omkostnadsprocent

						prosenttia		per cent		procent

						miljardia euroa		EUR billion		miljarder euro

						miljoonaa euroa		EUR million		miljoner euro

						Vakuutusmaksutulo		Premiums written		Premieinkomst

						Hoitokustannustulos		Operational efficiency		Omkostnadsprocent

						Hoitokustannustuotoilla katettavat liikekulut		Activity-based operating expenses		Driftkostnader som täcks med omkostnadsintäkterna

						Liikekulut % hoitokustannustulosta = hoitokulusuhde		Operating expenses as a percentage of loading profit = Operational efficiency		Driftkostnaderna i % av omkostnadsrörelsens resultat = omkostnadsprocent

						TyEL		TyEL		ArPL

						YEL		YEL		FöPL

						Henkilötyövuodet / 1 000 vakuutettua		Person years/1,000 insured		Årsverken/1 000 försäkrade

						htv-yht		total py		årsverken sammanlagt

						htv-hk		py covered by expence loading component		årsverken som täcks med omkostnadsdelen

						Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa		Solvency capital, EUR mill.		Solvenskapital, mn euro

						Hoitokustannustulos, milj. euroa		Loading profit, EUR mill.		Omkostnadsrörelsens resultat, mn euro

						Siirto asiakashyvityksiin, milj. euroa		Transfer to client bonuses, EUR mill.		Överföring till kundåterbäringar, mn euro

						Siirto asiakashyvityksiin/		Transfer to client bonuses of TyEL payroll, %		Överföring till kundåterbäringar, ArPL-lönesumma, %

						TyEL-palkkasumma, %		Transfer to client bonuses per continuous TyEL employment contract, EUR		Överföring till kundåterbäringar per ArPL-försäkrad, euro

						Vakuutusten lukumäärä		Number of insurance policies		Antalet försäkringar

						TyEL-vakuutukset		TyEL policies		FöPL-försäkringar

						YEL-vakuutukset		YEL policies		ArPL-försäkringar

						Vakuutettujen määrä		Number of insured		Antalet försäkrade

						TyEL		Insured under TyEL		ArPL-försäkrade

						YEL		Insured under YEL		FöPL-försäkrade

						Maksussa olevat eläkkeet		Pensions paid		Löpande pensioner

						Uudet eläkepäätökset		New pension decisions		Nya pensionsbeslut

						Vanhuuseläkkeet		Old-age pensions		Ålderspensioner

						Varhennetut vanhuuseläkkeet		Early old-age pensions		Förtida ålderspensioner

						Osa-aikaeläkkeet		Part-time pensions		Deltidspensioner

						Työkyvyttömyyseläkkeet		Disability pensions		Invalidpensioner

						Perhe-eläkkeet		Survivors’ pensions		Familjepensioner

						Kuntoutusoikeuspäätökset		Right to rehabilitation		Beslut om rätten till rehabilitering

						Uudet eläkepäätökset yhteensä		New pension decisions, total		Nya pensionsbeslut sammanlagt
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		#		Kuvaluettelon #		Kuvan nimi

		1		12		Tunnuslukuyhteenveto

		2		19		Vakuutusmaksutulo 5v

		3		27		Maksetut eläkkeet 5v

		4		78		Hoitokustannustulos ja hoitokulusuhde (graafi))

		5		83		Henkilöstö suhteessa vakuutettujen ja eläkkeensaajien määrään

		6		71		Asiakashyvityssiirron muodostuminen

		7		22		Vakuutusten lukumäärä 5v

		8		24		Vakuutettujen lukumäärä 5v

		9				Eläkemeno eläkelajeittain, graaafi 5 v!

		10		28		Eläkemeno eläkelajeittain

		11		33		Eläkehakemusten käsittelyajat

		12		53		Sijoitustoiminnan nettotutto 1997-

		13		16		Pitkän aikavälin reaalituotto		Erillinen laskelma

		14		17		Pitkän aikavälin vertailutuottoja		Erillinen laskelma

		15		39		Sijoitusten jakauma ja tuotto (TELAn esitysmuoto)

		16				Sijoitusten riskijakauma 5v, euroina

		17		47		Sijoitusten riskijakauman kehitys

		18		49		Noteerattujen osakesijoitusten maantieteelinen jakauma 1

		19		66		Vakavaraisuusseuranta 1997-























FINNISH EQUITY HOLDINGS EUR 3.4 BILLION

Most significant Finnish listed equity holdings
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EUR mill. 30 Jun
2017

31 Dec
2016

Percentage 30 Jun
2017

31 Dec
2016

 Stora Enso Oyj 205 177 Qt Group Plc 14.62 14.62
 KONE Corporation 196 183  Digia Plc 14.59 14.58

 UMP-Kymmene Corporation 190 171 Technopolis Plc 10.48 10.48
 Nokia Corporation 167 136  Basware Corporation 9.56 11.18
 Neste Corporation 166 176 Martela Corporation 8.07 8.07
 Sampo plc 164 161  Componenta Corporation 7.87 7.92
 Citycon Oyj 146 148 Incap Corporation 7.61 7.61
 Wärtsilä Oyj Abp 132 94  CapMan Plc 7.52 7.60
 Orion Corporation 114 83 Citycon Oyj 7.13 7.13
 Nokian Tyres plc 99 100 Tulikivi Corporation 6.21 6.21



FOREIGN REAL ESTATE INVESTMENTS 
INCREASING
Allocation of real estate investments
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SOLVENCY CONTINUES TO BE AT A GOOD LEVEL
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Solvency position was 1.9 (2.2).

Pension assets according to the scale on the left and solvency limit according to the scale on the right.

For previous years, the method of presentation for 2017 is applied.
* The solvency limit changed on 1 January 2017 with the introduction of new legislation. The amount of solvency capital remained almost unchanged, but the principles for calculating the solvency limit changed.

Consequently, the ratio of solvency capital to the solvency limit, which illustrates the solvency position, decreased. 



ATTACHMENTS



ILMARINEN IN JANUARY–JUNE 2017

Key figures in brief
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1 Jan-
30 June 2017

1 Jan-
30 June 2016

1 Jan-
31 Dec 2016

Premiums written, EUR mill. 2,123.6 2,131.0 4,301.8
Net return on investments at fair value, EUR mill. 1,405.3 -213.0 1,743.3
ROCE, % 3.8 -0.6 4.8

30 June 2017 30 June 2016 31 Dec 2016
Technical provisions, EUR mill. 32,555.1 30,204.0 31,458.7
Solvency capital, EUR mill. 1 8,948.6 7,386.0 8,460.0

in relation to solvency limit 1.9 2.2 2.0
Pension assets, EUR mill. 2 38,636.4 35,692.0 37,422.8

% of pension assets 130,1 126.1 129.2
TyEL payroll, EUR mill. 3 16,675.3 16,604.0 16,788.0
YEL payroll, EUR mill. 3 1,462.3 1,492.0 1,470.6

1 The ratio was computed as a percentage of the technical provisions used in calculating the solvency limit 
2 Technical provisions + differences between current and book value
3 Estimated TyEL and YEL payroll for the whole year



NET RETURN ON INVESTMENTS
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Net investment Capital ROCE, % ROCE, % ROCE, %
return employed 

⁹

market value 

⁸

30 June 2017 30 June 2017 30 June 2017 30 June 2016 31 Dec 2016
EUR mill. EUR mill. % % %

Fixed-income investments total 159.2 15,624.6 1.0 0.3 3.6
Loan receivables 1 16.2 967.2 1.7 1.9 3.3
Bonds 137.7 13,420.3 1.0 0.0 3.6
Other money market instruments and deposits 1  2 5.3 1,237.2 0.4 3.3 5.8

Equities and shares total 1,246.1 15,666.3 8.0 -3.6 6.5
Listed equities and shares 3 1,034.9 12,437.9 8.3 -5.8 3.5
Private equity investments 4 156.8 2,279.2 6.9 5.5 16.9
Non-listed equities and shares 5 54.4 949.2 5.7 3.5 20.5

Real estate investments total 68.7 4,205.1 1.6 1.7 6.4
Direct real estate investments 49.1 3,767.4 1.3 1.8 6.7
Real estate funds and joint investments 19.6 437.8 4.5 0.9 3.6

Other investments total -56.5 1,946.1 -2.9 10.6 -0.9
Hedge fund investments 6 -14.6 791.1 -1.8 -1.3 5.6
Commodity investments -16.1 13.3 -121.1 -14.3 -159.8
Other investments 7 -25.8 1,141.7 -2.3 18.4 -6.0

Investments total 1,417.5 37,442.2 3.8 -0.6 4.9
Unallocated income, costs and operating expenses -12.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Investment return at current value total 1,405.3 37,442.2 3.8 -0.6 4.8

1 Includes accrued interest 6 Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy
2 Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt 7 Includes items that cannot be allocated to other investment classes
3 Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere 8 Change in market value between the beginnig and end of the reporting period less cash flows during the period.
4 Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments Cash flow means the difference between purchases/costs and sales/revenues
5 Also includes unlisted real estate investment companies 9 Capital employed = market value at the beginning of the reporting period + daily/monthly time-weighted cash flows



ASSET ALLOCATION AT CURRENT VALUE

27

BREAKDOWN OF INVESTMENTS (CURRENT VALUE) Basic breakdown Risk breakdown
30 June 2017 30 June 2017 30 June 2016 30 June 2016 31 Dec 2016 30 June 2017 30 June 2017 30 June 2016 31 Dec 2016

EUR mill. % EUR mill. % EUR mill. EUR mill.        %        %        %
Fixed-income investments total 15,606.9 40.5 15,995.3 44.7 15,720.7 10 200,1 26.5 47.6 35.4

Loan receivables 1) 898.7 2.3 1,193.1 3.3 1,007.4 898,7 2.3 3.3 2.7
Bonds 13,407.1 34.8 14,522.2 40.6 13,722.0 6 069,0 15.8 20.8 19.2
Other money market instruments and deposits 1 2 1,301.1 3.4 280.0 0.8 991.3 3 232,3 8.4 23.4 13.5

Equities and shares total 16,696.7 43.4 13,806.7 38.6 15,321.8 16 587,0 43.1 34.2 41.2
Listed equities and shares 3 13,336.8 34.6 10,740.9 30.0 12,053.5 13 227,1 34.3 25.6 32.4
Private equity investments 4 2,392.9 6.2 2,079.9 5.8 2,303.5 2 392,9 6.2 5.8 6.2
Non-listed equities and shares 5 967.0 2.5 985.9 2.8 964.8 967,0 2.5 2.8 2.6

Real estate investments total 4,384.7 11.4 4,042.8 11.3 4,199.6 4 384,7 11.4 11.3 11.3
Direct real estate investments 3,954.3 10.3 3,558.2 10.0 3,744.0 3 954,3 10.3 10.0 10.1
Real estate funds and joint investments 430.4 1.1 484.6 1.4 455.6 430,4 1.1 1.4 1.2

Other investments total 1,818.9 4.7 1,899.6 5.3 1,972.2 6 661,6 17.3 9.7 14.5
Hedge fund investments 6 774.7 2.0 811.0 2.3 1,063.0 774,7 2.0 2.3 2.9
Commodity investments 7.2 0.0 -1.4 0.0 -9.9 93,6 0.2 -0.2 0.4
Other investments 7 1,037.0 2.7 1,090.0 3.0 919.1 5 793,4 15.0 7.7 11.3

Investments total 38,507.2 100.0 35,744.5 100.0 37,214.4 37 833,4 98.3 102.8 102.3
Effect of derivatives 673,8 1.7 -2.8 -2.3
Investment return at current value total 38,507.2 100.0 35,744.5 100.0 37,214.4 38 507,2 100.0 100.0 100.0

The modified duration of bond investments was 0,3 year.

1 Includes accrued interest
2 Includes cash at bank and in hand and consideration receivables and debt
3 Also includes mixed funds unless they can be allocated elsewhere
4 Includes private equity funds, mezzanine funds and infrastructure investments
5 Also includes unlisted real estate investment companies
6 Includes all types of hedge fund units regardless of the fund’s strategy
7 Includes items that cannot be allocated to other investment classes



SOLVENCY CAPITAL

Solvency capital and limits
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1 Pension assets in relation to technical provisions as referred to in Section 11, item 10, of the Ministry of Social 
Affairs and Health’s decree 614/2008. All years are presented according to the new presentation method.
2 Solvency capital in relation to solvency limit

30 June 2017 30 June 2016 31 Dec 2016
Solvency limit, EUR mill. 4,796.9 3,404.0 4,228.5
Maximum amount of solvency capital, EUR mill. 19,187.7 13,616.2 16,914.1
Solvency capital , EUR mill. 8,948.6 7,386.2 8,460.0
Solvency ratio % 1 130.1 126.1 129.2
Solvency capital/Solvency limit 2 1.9 2.2 2.0


	Ilmarinen January–June 2017
	What’s new at Ilmarinen
	Key observations about the operating environment
	Insurance portfolio grew
	Number of insured SIMILAR TO previous year’S LEVEL
	Premiums written for full year projected to grow 
	more than 330,000 Pensioners
	Partial early old-age pension gains interest�
	Pension expenditure continues to increase
	change in premium rates will reduce the expense loading component in 2017
	Operating expenses projected to be AT LAST YEAR’S LEVEL
	Best returns from equity marketS
	Market value of investments more than EUR 38 billion
	12-month return on investments 9.1%
	Real return on investments in the long term 4.2%
	Real return exceeds 4% level
	Comparison between Ilmarinen’s and markets’ investment returns
	Return on investments in Jan–Jun  3.8%
	Fixed income investments decreasing in volume
	Upward trend in investments in Europe 
	Finnish equity holdings EUR 3.4 billion
	Foreign real estate investments increasing
	Solvency continues to be at a good level
	Dia numero 24
	Ilmarinen in January–June 2017
	Net return on investments�
	Asset allocation at current value�
	Solvency capital�

