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Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen 
toimittaminen: määräysten ja ohjeiden muutokset 

1 Määräysten ja ohjeiden rakennemuutos 

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön (muiden kuin konekielisten) val-
vonta-asiakirjojen toimittamisesta on voimassa määräykset ja ohjeet 
2/2011. Näiden määräysten ja ohjeiden päärakenne on kronologinen: 

 Ennen tilintarkastusta toimitettavat asiakirjat 

 Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakirjat 

 Muut toimitettavat asiakirjat  
 
Kutakin valvottavaryhmää (vakuutusyhtiöt, eläkekassat, eläkesäätiöt, sai-
rauskassat…) koskevat määräykset ja ohjeet on sisällytetty tähän päära-
kenteeseen ilman alaotsikointia tms.; vain kunkin kohdan tekstistä käy ilmi 
mitä valvottavaryhmää/ryhmiä ko. kohta koskee. 
 
Uusissa määräyksissä ja ohjeissa rakenne muutetaan valvottavaryhmä-
kohtaiseksi: 

 Vakuutusyhtiöiden ja –yhdistysten toimitettavat asiakirjat 
o Ennen tilinpäätöksen hyväksymistä toimitettavat asiakirjat 
o Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakir-

jat 
o Muut toimitettavat asiakirjat 

 Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimitettavat asiakirjat 
o Ennen tilinpäätöksen hyväksymistä toimitettavat asiakirjat 
o Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakir-

jat 
o Muut toimitettavat asiakirjat 

 Sairauskassojen toimitettavat asiakirjat 
o Tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen toimitettavat asiakir-

jat 
o Muut toimitettavat asiakirjat 

 
Rakennemuutoksen takia nämä määräykset ja ohjeet numeroidaan uu-
delle numerolle 4/2015, koska muutoshistorian esittäminen vanhoissa 
määräyksissä ja ohjeissa 2/2011 olisi mahdotonta. 
 

2 Mitä valvottavaryhmiä muutokset koskevat 

Valvonta-asiakirjamuutokset koskevat vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä 
sekä vakuutusyhdistyksiä. Työeläkevakuutusyhtiöiltä, eläkekassoilta ja 
eläkesäätiöiltä poistuu yksi valvonta-asiakirja. 
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3 Yksityiskohtaiset muutokset    

3.1 Poistuvat valvonta-asiakirjat 

Seuraavat valvonta-asiakirjat poistuvat (numerointi viittaa määräyksiin ja 
ohjeisiin 2/2011): 
 

Kohta Poistuva valvonta-asiakirja 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 3 Laskelma vahinkovakuutusyhtiön oikaistusta vakavaraisuuspääomasta 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 5 Vakuutusyritysryhmän mukautettu vakavaraisuuslaskelma 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 6 

Laskelma vastuuvelan muutoksista ja siitä, että tilinpäätöksen mukainen vastuu-
velka on perusteiden mukaisesti laskettu 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 8 

Ote työeläkevakuutusyhtiön hallituksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhtiön halli-
tuksen tekemä päätös siirrosta osittamattomasta lisävakuutusvastuusta ositet-
tuun lisävakuutusvastuuseen 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 14 Vakuutusyritysryhmittymän keskinäisiä liiketoimia koskevat periaatteet  

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 15 Ilmoitus vakuutusyritysryhmän keskinäisistä liiketoimista 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 17 Vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaraportti 

4.2.1 (7) 

Vahinkovakuutusyhtiön raportit: 
- toimintapääoman ja oman pääoman vähimmäismäärä sekä takuumäärä 
- korvausvastuun riittävyyslaskelma 
- elinkorkovastuun riittävyyslaskelma 
- luettelo jälleenvakuutuksenantajista 
- menevä jälleenvakuutus 

4.2.1 (8) 

Henkivakuutusyhtiön raportit: 
- toimintapääoman ja oman pääoman vähimmäismäärä sekä takuumäärä 
- luettelo jälleenvakuutuksenantajista 
- menevä jälleenvakuutus 
- vakavaraisuusaseman ennakoiva valvonta 

4.2.1(10) Kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeen Excel-tiedostoina toimitettavat ra-
portit 

4.2.1(12) 
Lakisääteistä toimintaa harjoittavan eläkekassan ja eläkesäätiön toimittama ote 
hallituksen pöytäkirjasta, josta ilmenevät lisävakuutusvastuun purkamista ja kar-
tuttamista koskevat päätökset 



     3 (4) 

     

     
    
     
    

IV Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöt   

   
 

 

 

4.2.3 (23) Henkivakuutusyhtiön laskelma laajennetuista toimintapääomista ja vakavarai-
suusvaatimuksista 

4.2.3 (24) Vakuutusyritysryhmän keskinäisiä liiketoimia koskevat ilmoitukset  

4.2.3 (31)  Kysely liikennevakuutuksen vakuutusmaksujen muutoksista 

 
 

3.2 Muuttuvat valvonta-asiakirjat 

Seuraavat valvonta-asiakirjat muuttuvat (numerointi viittaa määräyksiin ja 
ohjeisiin 4/2015): 
 

Kohta Muuttuva valvonta-asiakirja 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 3 

Laskelma vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärästä sekä sen tavoitemäärästä ja enim-
mäismäärästä 

4.2.1 (11) 
Run off -yhtiön tilinpäätöksen Excel-tiedostoina toimitettavat raportit 

4.2.1 (12) Vakuutusyhdistyksen tilinpäätöksen Excel-tiedostoina toimitettavat raportit 

 
 

3.3 Uudet valvonta-asiakirjat 

Seuraavat valvonta-asiakirjat ovat uusia (numerointi viittaa määräyksiin ja 
ohjeisiin 4/2015): 
 
 

Kohta Uusi valvonta-asiakirja 

4.2.1 Taulukko 1 
kohta 12 Vahinkovakuutusyhtiön suurvahinkoselvitys 

4.2.3 (22) Volatiliteettikorjauksen soveltamisperusteiden toimintaperiaatteet ja 
niiden muutokset 
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3.4  Muut sisältömuutokset 

 
Seuraavissa kohdissa on sisältömuutoksia (numerointi viittaa määräyksiin 
ja ohjeisiin 4/2015): 
 

Kohta Muutos 

4.2.1 (8) 
Asiakirjat on toimitettava 10 vrk ennen tilinpäätöksen hyväksymistä (aikaisemmin: 10 
vrk ennen vuositilintarkastusta), kuitenkin viimeistään 31.3. (aikaisemmin: 10.4.)  

4.2.3 (22) Vahinkovakuutusyhtiön laskuperusteiden toimittamista on täsmennetty 
 


