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Liite 1 
TULOSLASKELMA 

I Vakuutustekninen laskelma – Vahinkovakuutus1)

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

Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta _____ 2)      

Muut vakuutustekniset tuotot _____ 3)        

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

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

II Vakuutustekninen laskelma – Henkivakuutus1)

Vakuutusmaksutulo  
Vakuutusmaksutulo     _____  
Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta       _____ 6)

Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut      _____ 17), 18)

Muut vakuutustekniset tuotot        _____ 3)

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

Vakuutusmaksuvastuun muutos 
Vakuutusmaksuvastuun muutos    _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus    _____   _____ 

Liikekulut          _____ 4)
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Sijoitustoiminnan kulut        _____ 
Sijoitusten realisoimattomat arvonlaskut      _____ 17), 19)

Muut vakuutustekniset kulut        _____ 3)

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto      _____ 2)

Vakuutustekninen tulos/kate        _____ 5)

III Vakuutustekninen laskelma –  
Lakisääteinen eläkevakuutus1)

Vakuutusmaksutulo         _____ 3)

Sijoitustoiminnan tuotot        _____ 
Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta       _____ 6)

Sijoitusten realisoimattomat arvonnousut      _____ 17), 18)

Muut vakuutustekniset tuotot        _____ 3)

Korvauskulut  
Maksetut korvaukset _____ 3)     

Korvausvastuun muutos     _____  _____ 3)

Vakuutusmaksuvastuun muutos       _____ 3)

Liikekulut          _____ 4)

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

Muut vakuutustekniset kulut        _____ 3)

Vakuutustekninen tulos/kate  _____ 5)      

IV Muu kuin vakuutustekninen laskelma1)

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen  
tulos/kate _____ 5), 7)         

Henkivakuutuksen vakuutustekninen 
tulos/kate          _____ 5), 7)

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

Sijoitustoiminnan tuotot      _____ 6), 8)

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

Sijoitustoiminnan kulut      _____ 6), 8)

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

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto      _____ 6)

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

Muut       _____  _____ 
Muut kulut 

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

Liikearvon poisto      _____ 10), 11)

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



 N:o 614 1935

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta13)

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

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

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

Tuloverot satunnaisista eristä        _____ 13)

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

Tilinpäätössiirrot      
Poistoeron muutos     _____ 
Vapaaehtoisten varausten muutos   _____  _____ 

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

Muut välittömät verot        _____ 
Vähemmistöosuudet         _____ 6)

Tilikauden voitto (tappio)16)        _____

Pääsääntöisesti vahinkovakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vahinkovakuutusta harjoitta-
van sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I ja IV, henkivakuutusyhtiön ja henkivakuu-
tusta harjoittavan sivuliikkeen tuloslaskelmaan osat II ja IV ja lakisääteistä eläkevakuutusta 
harjoittavan yhtiön (työeläkevakuutusyhtiö) tuloslaskelman osat III ja IV. 

Yksinomaan jälleenvakuutustoimintaa harjoittavat yhtiöt ja sivuliikkeet käyttävät vahinkova-
kuutusyhtiön kaavaa kaikessa vakuutusliikkeessään. 

Konsernituloslaskelmaan voi konsernin rakenteesta riippuen kuulua osat I–IV. Henkivakuu-
tusyhtiön tai sivuliikkeen tuloslaskelmaan kuuluvat osat I, II ja IV, jos yhtiö tai sivuliike har-
joittaa henkivakuutuksen ja sen jälleenvakuutuksen ohella merkittävässä määrin vahinkova-
kuutusluokkaan 1 ja 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta ja näiden jälleenvakuutusta. 
Tällöin vahinkovakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus merkitään laskelmaan I ja henki-
vakuutuksen ensivakuutus ja jälleenvakuutus laskelmaan II. 

_______ 
1) Laskelman numeroa I, II, III ja IV ei sisällytetä kaavaan. Vahinkovakuutus/henkivakuutus/ 
lakisääteinen eläkevakuutus –termin voi jättää pois, jos vakuutusteknisiä laskelmia on vain 
yksi.
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2) Osuus merkitään vain jos henkivakuutusyhtiö tai henkivakuutusta harjoittava sivuliike har-
joittaa merkittävässä määrin myös vahinkovakuutusta. 
3) Kohtaan merkitään omalla vastuulla oleva osuus eli jälleenvakuuttajien osuudella vähennet-
tynä.
4) Kohtaan merkitään menonsiirroilla ja menevän jälleenvakuutuksen palkkioilla vähennetty 
nettomäärä.
5) Kohtaan merkitään vakuutustekninen kate, jos sijoitustoiminnan tuottoja ei esitetä vakuu-
tusteknisessä laskelmassa. 
6) Kohtaa sovelletaan konsernituloslaskelmassa. 
7) Erä merkitään vain, jos vakuutusteknisiä laskelmia on enemmän kuin yksi. 
8) Kohtaa sovelletaan vahinkovakuutuksessa. 
9) Konsernireservin vähennys ja konserniliikearvon poisto voidaan yhdistellä. 
10) Erä voidaan yhdistellä eri toimintojen kuluihin. 
11) Ei tarvitse eritellä, mikäli ei ole suuruudeltaan olennainen oikean ja riittävän kuvan anta-
misen kannalta. 
12) Jos erän erityisluonne sitä vaatii, se merkitään kuitenkin joko sijoitustoiminnan tuottoi-
hin/kuluihin tai satunnaisiin tuottoihin/kuluihin. 
13) Erä voidaan yhdistellä kohtaan ”Tuloverot”. 
14) Laskennalliset verot saadaan erityistä varovaisuutta noudattaen merkitä tilinpäätöksessä 
omana eränään tuloslaskelmaan (kirjanpitolain 5 luvun 18 §). 
15) Jos varsinaisen toiminnan tuloverot on esitetty erikseen, käytetään ensin mainittua nimi-
kettä.
16) Erä on aina pakollinen. Erät Voitto (Tappio) varsinaisesta toiminnasta/Voitto (Tappio) en-
nen satunnaisia eriä ja Voitto (Tappio) satunnaisten erien jälkeen/ Voitto (Tappio) ennen ti-
linpäätössiirtoja voi jättää pois, jos näiden erien ja Tilikauden voitto (tappio) erän välisiin 
eriin ei tule merkintöjä. 
17) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon. 
18) Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotus. Arvonkorotus voidaan esittää myös erilli-
senä eränä (kirjanpitoasetuksen 1 luvun 9 §).  
19) Erään merkitään myös sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu 
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Liite 2 

TASE

VASTAAVAA 
Aineettomat hyödykkeet     
    Kehittämismenot      _____ 
    Aineettomat oikeudet 1)     _____ 
    Liikearvo       _____ 
    Konserniliikearvo 2), 3)     _____ 
    Muut pitkävaikutteiset menot     _____ 
    Ennakkomaksut 1)      _____  _____ 
Sijoitukset
    Kiinteistösijoitukset 

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

    Sijoitukset saman konsernin yrityksissä  
    ja omistusyhteysyrityksissä 

Osakkeet ja osuudet saman konsernin 
yrityksissä    _____ 
Samaan konserniin kuuluvien yritysten 
liikkeelle laskemat rahoitusmarkkinavälineet  
ja lainasaamiset saman konsernin  
yrityksiltä    _____ 
Osakkeet ja osuudet osakkuus- 
yrityksissä 1), 2)    _____ 
Osakkeet ja osuudet omistus- 
yhteysyrityksissä 4)   _____ 
Osakkeet ja osuudet muissa omistus- 
yhteysyrityksissä 2)   _____ 
Omistusyhteysyritysten liikkeelle laskemat  
rahoitusmarkkinavälineet ja 
lainasaamiset omistusyhteys- 
yrityksiltä    _____  _____ 

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

   Jälleenvakuutustalletesaamiset     _____  _____ 
Sijoitussidonnaisten vakuutusten 
katteena olevat sijoitukset       _____ 
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Saamiset 
   Ensivakuutustoiminnasta 

Vakuutuksenottajilta1)   _____ 
Vakuutusedustajilta1)   _____  _____ 

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

Koneet ja kalusto1)   _____
 Muut aineelliset hyödykkeet1)  _____ 
 Tavaravarastot1)    _____ 
 Ennakkomaksut ja  

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

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

Vastaavaa yhteensä        _____ 

VASTATTAVAA  
Oma pääoma/Peruspääoma 9)

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

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

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

Poistoero      _____ 
Vapaaehtoiset varaukset     _____  _____ 

Pääomalainat         _____ 
Konsernireservi2), 3)        _____ 
Vakuutustekninen vastuuvelka       

Vahinkovakuutuksen 
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vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen  
vakuutusmaksuvastuu7)   _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
vakuutusmaksuvastuu7), 8)    _____ 
Vahinkovakuutuksen korvaus- 
vastuu7)     _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Henkivakuutuksen korvausvastuu7) _____ 
Jälleenvakuuttajien osuus  _____  _____ 
Lakisääteisen eläkevakuutuksen 
korvausvastuu7), 8)     _____ 
Vahinkovakuutuksen tasoitusmäärä7)   _____
Vahinkovakuutuksen yhteistakuuerä7)   _____  _____ 

Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuu- 
velka

  Vakuutustekninen vastuuvelka    _____ 
   Jälleenvakuuttajien osuus    _____  _____ 

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

Jälleenvakuutustalletevelat       _____ 
Velat

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

Siirtovelat         _____ 

Vastattavaa yhteensä        _____ 

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



Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 

lailla perustetuille eläkelaitoksille  Päivitetty 1.7.2011 

 

6.10.1 Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo 

 
(1) Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään seuraavasti: 

 

Vahinkovakuutus 

 Ensivakuutus 

  Kotimaasta ____ 

  ETA valtioista ____ 

  Muista valtioista ____  ____ 

 Jälleenvakuutus ____  ____ 

Henkivakuutus 

 Ensivakuutus 

  Kotimaasta  ____ 

  ETA valtioista ____ 

  Muista valtioista ____  ____ 

 Jälleenvakuutus ____ ____ 

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta   ____ 

 

(2) Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo eritellään vakuutussopimusten tekopaikan mukaisesti valtioittain. 

Valtio määräytyy vakuutusyhtiön sen sivuliikkeen (kiinteän toimipaikan, edustuston) perusteella, missä 

vakuutussopimus on tehty. ETA-valtioilla tarkoitetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvia valtioita. Erittelyä 

ei tarvitse esittää, jos kotimaan ulkopuolella tehtyjen vakuutussopimusten vakuutusmaksutulo ei ylitä 5 

% ensivakuutusmaksujen kokonaismäärästä. Rajaa tarkastellaan vahinko- ja henkivakuutuksen osalta erikseen. 

 

(3) Kotimaisen ja ulkomaisen jälleenvakuutuksen yhteenlaskettu vakuutusmaksutulo eritellään vahinko- ja 

henkijälleenvakuutukseen. 

 

(4) Jos henkivakuutuksen lisäksi harjoitetaan vähäisessä määrin (vähemmän kuin kohdan 6.10.2 alakohdan 

3 erittelyraja) vahinkovakuutusluokkiin 1 - 2 kuuluvaa tapaturma- ja sairausvakuutusta, voidaan niiden 

vakuutusmaksutulosisällyttää henkivakuutuksen vakuutusmaksutuloon. 

 

(5) Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista ks. kohta 6.10.6. 



Määräys- ja ohjekokoelma kotimaisille vakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille ja 

lailla perustetuille eläkelaitoksille  Päivitetty 1.7.2011 

 

6.10.7 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely 

 
(1) Erittely annetaan seuraavassa muodossa: 

 

Sijoitustoiminnan tuotot 

 Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin 1) 

  Osinkotuotot  ____ 

  Korkotuotot  ____ 

  Muut tuotot  ____  ____ 

 Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin 1) 

  Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) 3) 

  Osinkotuotot ____ 

  Korkotuotot ____ 

  Muut tuotot  ____ ____ 

 Tuotot kiinteistösijoituksista 1) 2) 

  Osinkotuotot  ____ 

  Korkotuotot ____ 

  Muut tuotot ____  ____ 

 Tuotot muista sijoituksista 1) 2) 

  Osinkotuotot ____ 

  Korkotuotot  ____ 

  Muut tuotot ____ ____ 

 Yhteensä ____ 

 

 Arvonalentumisten palautukset   ____ 

 Myyntivoitot  ____ 

 Yhteensä  ____ 

Sijoitustoiminnan kulut 

 Kulut kiinteistösijoituksista   ____ 

 Kulut muista sijoituksista   ____ 

 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut 2)   ____ 

 Yhteensä   ____ 

 Arvonalentumiset ja poistot 

  Arvonalentumiset  ____ 

  Rakennusten suunnitelmapoistot  ____  ____ 

 Myyntitappiot   ____ 

 Yhteensä  ____ 

 

 

 

Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen 

arvonkorotuksia ja niiden oikaisua   ____ 

 Sijoitusten arvonkorotus  ____ 

 Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu ____  ____ 

Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen realisoitumattomia 

arvon muutoksia 4)   ____ 

 Sijoitusten realisoitumattomat arvon nousut _____ 

 Sijoitusten realisoitumattomat arvon laskut  _____ ____ 

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa   ____ 

 

(2) Liitetiedoissa on lisäksi kerrottava erikseen suuruudeltaan olennaiset kurssivoitot/-tappiot seuraavasti: 
 Vakuutusliikkeen kurssivoitot /-tappiot, mikäli ne esitetään sijoitustoiminnantuotoissa/kuluissa 
 Muut sijoitustoiminnan kurssivoitot/-tappiot 

 

1) Ao. tase-erään liittyvät tuotot 

2) Tuotot ja korkokulut saman konsernin yrityksiltä on kerrottava erikseen kunkin erän osalta 

3) Konsernitilinpäätöksessä jaetaan kahdelle nimikkeelle (Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) ja Tuotot sijoituksista 

muihin omistusyhteysyrityksiin), mikäli osakkuusyrityksen erityisluonne vaatii esittämistä sijoitustoiminnan alla. 

4) Mikäli sijoitukset arvostetaan taseessa käypään arvoon VYL 8 luvun 17 §:n mukaisesti 


