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VT Potilasvakuutuksen tilastotutkimus 

VT-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön potilasvakuutuksesta. Tietoja käy-

tetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan sekä tilastotutkimuksen tekemiseen.  

 

Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: 

 

Taulukkotunnus Taulukon nimi Tiedonantajatasot 

VT01 
Tulos kirjanpidon arvostusperiaatteiden mu-

kaisesti asiakasryhmittäin 
420, 465, 466 

VT02 
Kirjanpidollinen vastuuvelka asiakasryhmit-

täin 
420, 465, 466 

VT03 Kirjanpidon mukaisia tietoja 420, 465, 466 

 

Tiedonantajatason 420 taulukot on toimitettava Finanssivalvonnalle täytettynä 10 vuorokautta 

ennen tilintarkastuskertomuksen luovuttamista, kuitenkin viimeistään 31.3. ja tiedonantajata-

sojen 465 ja 466 taulukot viimeistään 30.4. (määräykset ja ohjeet 1/2011). 

 

Taulukon VT02 tiedot raportoidaan ensimmäisen kerran ajankohdasta 31.12.2020. Taulukoi-

den VT01 ja VT03 tiedot raportoidaan tilivuodesta 2021 alkaen. 

 

Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot annetaan kahden 

desimaalin tarkkuudella ilman %-merkkiä. 

 

Osa tiedoista toimitetaan eriteltyinä vakuutusyhtiön myöntämiin vakuutuksiin ja Potilasvakuu-

tuskeskukselta (PVK) vastaanotettuihin vakuutuksiin, jotka on jaettu edelleen julkisen sektorin 

vakuutuksiin ja yksityisen sektorin vakuutuksiin. Lomakkeilla näistä vakuutusten ryhmistä käy-

tetään nimitystä ”asiakasryhmät”. Jako julkisen sektorin ja yksityisen sektorin vakuutuksiin 

tehdään sillä perusteella, kumpaan ryhmään vakuutuksenottaja lukeutuu. 

 

Vakuutusyhtiön myöntämillä julkisen sektorin vakuutuksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiön julki-

sen sektorin toimijoille suoraan myöntämiä potilasvakuutuksia.  

 

Vakuutusyhtiön myöntämillä yksityisen sektorin vakuutuksilla tarkoitetaan vakuutusyhtiön yksi-

tyisen sektorin toimijoille myöntämiä potilasvakuutuksia. Näihin lukeutuvat myös ne vakuutuk-

set, jotka yhtiö on jälleenvakuuttanut poolin jäsenyhtiöissä vuonna 2009 irtisanotun potilasva-

kuutuksen poolisopimuksen mukaisesti. 

 

PVK:lta vastaanotetuilla julkisen sektorin vakuutuksilla tarkoitetaan PVK:n ennen vuotta 2021 

myöntämiä julkisen sektorin täysomavastuisia potilasvakuutuksia.  

 

PVK:lta vastaanotetuilla yksityisen sektorin vakuutuksilla viitataan PVK:n ennen vuotta 2021 

myöntämiin yksityissektorin ensivakuutuksiin sekä vakuutusvelvollisuuden laiminlyönteihin 

liittyviin liikekuluihin, vakuutusmaksuihin, joista on tehty päätös ennen vuotta 2021 ja ennen 

vuotta 2021 maksettuihin korvauksiin. Tämän lisäksi PVK:lta vastaanotettuihin yksityissektorin 

vakuutuksiin kirjataan myös vakuutusyhtiöön tuleva jälleenvakuutus, joka perustuu vuonna 

2009 irtisanottuun potilasvakuutuksen poolisopimukseen. 
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Lisätietoja VT-tiedonkeruun raportoinnista antaa Vakuutusvalvontaosaston Vahinko- ja henki-

vakuutus -toimisto. 

 

 

VT01 Tulos kirjanpidon arvostusperiaatteiden mukaisesti asiakasryhmittäin 
 
Kaikki luvut ilmoitetaan etumerkiltään joko niin kuin ne on merkitty tuloslaskelmaan tai kuten 
ne vaikuttavat tulokseen.  

 
Taulukon VT01 rivitunnukset 

 

R 1005-100505 Vakuutusmaksutulo 

Kirjanpidon mukainen luottotappioilla ja jakojärjestelmämaksuilla vähennetty 

tilivuoden suoriteperusteinen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien 

osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä. 

 

R 1010-101005 Vakuutusmaksuvastuun muutos 

Vakuutusyhtiön kirjanpidon mukainen vakuutusmaksuvastuun muutos ennen 

jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä. 

 

R 1505-150505 Vakuutusmaksuvastuun laskuperustemuutoksen vaikutuksen 

oikaisu 

Laskuperustemuutoksen vaikutuksen oikaisu ennen jälleenvakuuttajien osuu-

den vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä.  

 

Vakuutusmaksuvastuun laskuperustemuutoksen vaikutuksen oikaisu ilmoite-

taan siten, että tuloslaskelman mukainen vakuutusmaksuvastuun muutos ja 

oikaisu yhdessä johtavat samaan lopputulokseen kuin sellainen vakuutusmak-

suvastuun muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on laskettu tilikautta 

edeltävän tilikauden lopun mukaisilla laskuperusteilla. 

 

R 2005-200505 Maksetut vahinkokorvaukset 

Kirjanpidon mukaiset tilivuoden aikana maksetut korvaukset ilman korvaustoi-

minnan hoitamisesta aiheutuvia kuluja, ennen jälleenvakuuttajien osuuden vä-

hentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus niistä. 

 

R 2010-201005 Vahinkokorvausvastuun muutos 

Vakuutusyhtiön kirjanpidon mukainen korvausvastuun muutos ilman vahinko-

jen selvittelykuluvarauksen muutosta, ennen jälleenvakuuttajien osuuden vä-

hentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä. 

 

R 2505-250505 Vahinkokorvausvastuun laskuperustemuutoksen vaikutuksen 

oikaisu 

Laskuperustemuutoksen vaikutuksen oikaisu ennen jälleenvakuuttajien osuu-

den vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä.  

 

Vahinkokorvausvastuun laskuperustemuutoksen vaikutuksen oikaisu ilmoite-

taan siten, että tuloslaskelman mukainen vahinkokorvausvastuun muutos ja 
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oikaisu yhdessä johtavat samaan lopputulokseen kuin sellainen vahinkokor-

vausvastuun muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on laskettu tili-

kautta edeltävän tilikauden lopun mukaisilla laskuperusteilla. 

 

R 3005-300505 Korvaustoiminnan hoitokulut 

Kirjanpidon mukaiset korvaustoiminnan hoitamisesta aiheutuvat kulut ennen 

jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus niistä. 

 

R 3010-301005 Vahinkojen selvittelykuluvarauksen muutos 

Vakuutusyhtiön kirjanpidon mukainen vahinkojen selvittelykuluvarauksen muu-

tos ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien 

osuus siitä. 

 

R 3505-350505 Vahinkojen selvittelykuluvarauksen  laskuperustemuutoksen vai-

kutuksen oikaisu 

Laskuperustemuutoksen vaikutuksen oikaisu ennen jälleenvakuuttajien osuu-

den vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä.  

 

Vahinkojen selvittelykuluvarauksen laskuperustemuutoksen vaikutuksen oi-

kaisu ilmoitetaan siten, että tuloslaskelman mukainen selvittelykuluvarauksen 

muutos ja oikaisu yhdessä johtavat samaan lopputulokseen kuin sellainen sel-

vittelykuluvarauksen muutos, missä sekä aloittava että päättyvä tase on las-

kettu tilikautta edeltävän tilikauden lopun mukaisilla laskuperusteilla. 

 

R 4005-400505 Liikekulut 

Kirjanpidon mukaiset liikekulut ennen jälleenvakuuttajien osuuden vähentä-

mistä ja jälleenvakuuttajien osuus niistä. 

 

R 4505-450505 Vuoden alun vakuutusmaksusaamisen/velan oikaisu 

Vuoden alun vakuutusmaksusaamisen/velan oikaisu, ennen jälleenvakuuttajien 

osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä. 

 

Oikaisu ilmoitetaan siten, että tuloslaskelman mukaisen vakuutusmaksutulon ja 

oikaisun summa vastaa arviota viimeisimpään vakuutusvuoteen kohdistuvasta 

vakuutusmaksutulosta.  

 

R 4510-451005 Muiden tulokseen vaikuttavien poikkeuksellisten erien oikaisu 

Tulokseen vaikuttavien merkittävien muutosten vaikutuksen oikaisu, ennen jäl-

leenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja jälleenvakuuttajien osuus siitä.  

 

Tällaiset merkittävät muutokset voivat liittyä esimerkiksi säädöksissä tai niiden 

tulkinnassa tapahtuneisiin tai tapahtuviin muutoksiin. Oikaisu ilmoitetaan siten, 

että vakuutusteknisen tuloksen ja oikaisun summa vastaa arvioita tuloksesta, 

joka olisi saatu, jos muutosta ei olisi tapahtunut.  

  

VT02 Kirjanpidollinen vastuuvelka asiakasryhmittäin 

Taulukossa esitetään tietoja sekä PVK:n vakuutusyhtiölle ilmoittamasta että vakuutusyhtiön 

kirjanpidossaan käyttämästä tilikauden lopun kirjanpidon mukaisesta vastuuvelasta. Tiedot 

raportoidaan asiakasryhmittäin.  
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PVK:n ilmoittamalla vastuuvelalla viitataan siihen vastuuvelkaan, joka liittyy rivillä R 40 rapor-

toituun päivämäärään. 

 

Kaikki luvut, mukaan lukien jälleenvakuuttajien osuus, ilmoitetaan pääsääntöisesti etumerkil-

tään plus-merkkisinä. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa (esimerkiksi takautumisoikeuden joh-

dosta) vastuuvelkaerä voi olla negatiivinen. 

 

Taulukon VT02 rivitunnukset 

Vakuutusyhtiön vastuuvelka 

 

R 10 Vakuutusmaksuvastuu, brutto 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossaan käyttämä vakuutusmaksuvastuu, ennen jäl-

leenvakuuttajien osuuden vähentämistä.  

 

R 2005-2015, R 202005-202010 

 Vahinkokorvausvastuu, brutto 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossaan käyttämä vahinkokorvausvastuu, ennen jäl-

leenvakuuttajien osuuden vähentämistä ja ilman vahinkojen selvittelykuluva-

rausta.  

 

Vahinkokorvausvastuu raportoidaan eriteltynä vahvistettuihin eläkkeisiin, kes-

keneräisiin eläkkeisiin, muihin in casu -varauksiin sekä muihin tunnettuihin ja 

tuntemattomiin vahinkoihin liittyviin diskontattuihin vastuisiin ja diskonttaamat-

tomiin vastuisiin. Erittely tehdään vakuutusyhtiön vastuuvelan laskuperusteiden 

mukaisena. 

 

R 25 Vahinkojen selvittelykuluvaraus, brutto 

Vakuutusyhtiön kirjanpidossaan käyttämä vahinkojen selvittelykuluvaraus, en-

nen jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä.  

 

Jälleenvakuuttajien osuus vastuuvelasta 

 

R 3005 Vakuutusmaksuvastuu 

Jälleenvakuuttajien osuus rivin R 10 vakuutusmaksuvastuusta. 

 

R 3010 Vahinkokorvausvastuu  

Jälleenvakuuttajien osuus rivin R 20 vahinkokorvausvastuusta. 

 

R 3015 Vahinkojen selvittelykuluvaraus  

Jälleenvakuuttajien osuus rivin R 25 vahinkojen selvittelykuluvarauksesta. 

 

PVK:n ilmoittama vastuuvelka 

 

R 40 PKV:n ilmoituksen päivämäärä 

PVK:n vastuuvelkaraportoinnissa käytetty päivämäärä. Päivämäärä esitetään 

muodossa vvvvkkpp. 
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Jos vakuutusyhtiö on saanut useampia PVK:n ilmoituksia samaa vastuuvelan 

osaa koskien, päivämäärä valitaan viimeisimmän sellaisen ilmoituksen mu-

kaan, josta saatavia tietoja on hyödynnetty vakuutusyhtiön omaa vastuuvelka-

arviota tehtäessä.  

 

R 5005-5015, R 502005-502010 

PVK:n vakuutusyhtiölle ilmoittama vahinkokorvausvastuu, ennen jälleenvakuut-

tajien osuuden vähentämistä ja ilman vahinkojen selvittelykuluvarausta. 

 

Vahinkokorvausvastuu raportoidaan eriteltynä vahvistettuihin eläkkeisiin, kes-

keneräisiin eläkkeisiin, muihin in casu -varauksiin sekä muihin tunnettuihin ja 

tuntemattomiin vahinkoihin liittyviin diskontattuihin vastuisiin ja diskonttaamat-

tomiin vastuisiin. Erittely tehdään PVK:n ilmoituksen mukaisena. 

 

R 55 Vahinkojen selvittelykuluvaraus 

PVK:n ilmoittama vahinkojen selvittelykuluvaraus, ennen jälleenvakuuttajien 

osuuden vähentämistä  

 

PVK:n ilmoittama jälleenvakuuttajien osuus 

 

R 6010 Vahinkokorvausvastuu 

PVK:n ilmoittama jälleenvakuuttajien osuus rivin R 50 vahinkokorvausvas-

tuusta.  

 

R 6015 Vahinkojen selvittelykuluvaraus 

PVK:n ilmoittama jälleenvakuuttajien osuus rivin R 55 vahinkojen selvittelykulu-

varauksesta.  

 
VT03 Kirjanpidon mukaisia tietoja 
 

Osa tiedoista raportoidaan asiakasryhmittäin. 

 

Etumerkkien käyttö kuvataan alla tietoeräkohtaisesti. 

 

Taulukon VT03 rivitunnukset 

 

  Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät 

 

R 1005 Jakojärjestelmämaksut 

Tilivuoden tuloslaskelmaan sisältyvän potilasvakuutuksen vakuutusmaksutulon 

perusteella laskettu jakojärjestelmämaksu. Tieto raportoidaan plus-merkkisenä. 

 

R 1010 Luottotappiot 

Vakuutusmaksutulosta vähennetyt luottotappiot. Tieto raportoidaan plus-merk-

kisenä. 

 

R 2005-2010 PVK:n ilmoittamat liikekulut 

PVK:n ilmoittamat liikekulut asiakasryhmittäin, brutto ja jälleenvakuuttajien 

osuus niistä. Tiedot raportoidaan etumerkiltään siten kuin ne vaikuttavat tulok-

seen. 
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R 3005-3010 Viivästyskorko ja korvausten korotus 

Viivästyskorko ja korvausten korotus asiakasryhmittäin, brutto ja jälleenvakuut-

tajien osuus niistä. Tiedot raportoidaan etumerkiltään siten kuin ne vaikuttavat 

tulokseen. 

 

R 4005-4010 Perustekorkokulu 

Perustekorkokulu asiakasryhmittäin, brutto ja jälleenvakuuttajien osuus niistä. 

Tiedot raportoidaan etumerkiltään siten kuin ne vaikuttavat tulokseen. 

 

Vastuuvelan diskonttaamisessa käytetty korko 

 

Vastuuvelan diskonttaamisessa käytetyllä korolla tarkoitetaan diskontatun vas-

tuuvelan osan korkouttamiseen sovellettua korkoa. Jos diskontatun vastuuve-

lan osan laskennassa on käytetty useampia korkoja, ilmoitetaan efektiivinen 

vuosikorko laskettuna yhtenä diskonttokorkona, jota soveltaen saadaan sa-

mansuuruinen vastuuvelka kuin käytettäessä alkuperäistä korkoutusta. Jos yh-

tiö ei ole diskontannut vastuitaan, koroksi merkitään nolla. 

 

 Vakuutusyhtiön vastuuvelka 

 

R 5005 Vakuutusmaksuvastuu (%) 

Vakuutusyhtiön vakuutusmaksuvastuun laskennassa sovellettu keskimääräi-

nen diskonttokorko. 

 

R 5010 Vahinkokorvausvastuu (%) 

Vakuutusyhtiön vahinkokorvausvastuun laskennassa sovellettu keskimääräi-

nen diskonttokorko. 

 

R 5015 Vahinkojen selvittelykuluvaraus (%) 

Vakuutusyhtiön vahinkojen selvittelykuluvarauksen laskennassa sovellettu kes-

kimääräinen diskonttokorko. 

 

PVK:n ilmoittama vastuuvelka 

 

R 6010 Vahinkokorvausvastuu (%) 

PVK:n vahinkokorvausvastuun laskennassa sovellettu keskimääräinen diskont-

tokorko. 

 

R 6015 Vahinkojen selvittelykuluvaraus (%) 

PVK:n vahinkojen selvittelykuluvarauksen laskennassa sovellettu keskimääräi-

nen diskonttokorko. 

 

 Tiedonantajataso 465 ja 466 

 

R 70 Sijoitusten tuottoprosentti laskettuna käyvin arvoin (%) 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sijoituksille käyvin arvoin laskettu nettotuotto-

prosentti. 


