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Viittaus            Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus)                                                                                         Finanssivalvonnan vastaus 

Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön koh-
teena oleviin vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulo-
makkeiden ja niiden ohjeiden muutoksiin. 

 

Valtiovarainministeriö VM:n rahoitusmarkkinaosastolta ei ole lausuttavaa tähän lausuntopyyntöön.  

Vakuutuskassat ry Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen määräysten ja ohjeiden 
muutokset ovat teknisiä eikä Vakuutuskassat ry:llä ole asiasta lausuttavaa. 

 

FINANSSIALAN RY / MOK 
14/2012 Yleiset kommentit 

FA pitää muutoksia kannatettavana. FA esittää ko. muutosten lisäksi liike-
vaihto-tunnusluvun korvaamista kokonaisvakuutusmaksutulo-tunnusluvulla ja 
teknisiä kirjauksia kohdassa ”muita huomioita” 

 

FINANSSIALAN RY /MOK 
14/2012 kohta 15.1.2 ala-
kohta 32, 15.2.2.1 alakoh-
dat 74 ja 75 

Vakuutusyhtiön liikevaihto-tunnusluku 
FA esittää, että vakuutusyhtiöiden nykyinen liikevaihto-tunnusluku poistetaan 
ja liikevaihtoa vastaava käsite olisi jatkossa kokonaisvakuutusmaksutulo. 
Esim. MOK-teksti seuraavasti; 
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 

- Kokonaisvakuutusmaksutulo (gross premiums written) 
= Vakuutusmaksutulo vakuutusmaksuveron ja muiden julkisten mak-
sujen vähentämisen jälkeen, mutta ennen luottotappioita ja jälleenva-
kuuttajien osuutta. 
= Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioiden vähentämistä. 
 
Kokonaisvakuutusmaksutulo vastaa vakuutustoimialalla muiden toi-
mialojen liikevaihto-käsitettä. 
 
Perustelut: 
Kokonaisvakuutusmaksutulo: 

Finanssivalvonta huomioi palautteen seu-
raavan päivityksen yhteydessä. 
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- on vakuutusyhtiön kokoa (volyymi) mittaava tunnusluku 
- vastaa muiden toimialojen liikevaihto-käsitettä 
- on tunnusluku, jota käytetään vakuutusyhtiön ”liikevaihdon” vasti-

neena muualla Euroopassa. 
 

Suomen nykyinen vakuutustoimialan liikevaihto-tunnusluku on ”kansallinen” 
ja se ei kuvaa vakuutusyhtiöiden oikeaa liikevaihtoa. Nykyinen tunnusluku tu-
lisi korvata kokonaisvakuutusmaksutulolla, jota muualla Euroopassa käyte-
tään vakuutustoimialan volyymin mittarina (liikevaihdon vastine). Ko. vastine 
liikevaihto-termille tulee kilpailudirektiivistä (139/2004), joka on myös imple-
mentoitu kansalliseen kilpailulakiin (948/2011-kilpailulaki 4 luvun 22 §:n 2 
mom):  Liikevaihtoa vastaa ”Vakuutusyritysten osalta vakuutusmaksujen ko-
konaismäärä, johon sisältyvät kaikki vakuutusyritysten tekemiin tai sen lukuun 
tehtyihin vakuutussopimuksiin liittyvät perityt ja perittävät maksut, menevään 
jälleenvakuutukseen liittyvät maksut mukaan lukien, kun on vähennetty sellai-
set verot ja veronluonteiset suoritukset tai pakolliset maksut, jotka määräyty-
vät yksittäisten vakuutusmaksujen tai vakuutusmaksujen kokonaismäärän pe-
rusteella”. Myös pankkitoimialalla, jossa ei myöskään ole tuloslaskelmassa lii-
kevaihto-käsitettä, on sen vastine otettu kilpailulaista. 
 
Muutoksella on taloudellista merkitystä, koska liikevaihto/kokonaisvakuutus-
maksutuloa mm. käytetään hallinnollisen seuraamusmaksun perusteena, kil-
pailulaissa määritellään yrityskauppavalvonnan soveltamisala kaupan osa-
puolten liikevaihdon/kokonaisvakuutusmaksutulon perusteella ja esim. direk-
tiivien mukaiset raportointi-kynnykset (esim. BEPS, CBC) perustuvat liikevaih-
don laajuuteen. 
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Muutoksella saavutetaan vertailukelpoisuus muun Euroopan vakuutus-
toimialan liiketoiminnan volyymia mittaavaan tunnuslukuun (liikevaihto 
= kokonaisvakuutusmaksutulo) ja saadaan tunnusluku, joka on ymmär-
rettävä ja joka todella mittaa vakuutustoimialan liiketoiminnan volyymia. 
 
Kokonaisvakuutusmaksutulo on ollut jo aikoinaan Suomessakin vakuutustoi-
mialan volyymia mittaava luku.  
 

FINANSSIALAN RY / MOK 
14/2012 Kohta 12.2.2 – viit-
taus virhe 

MOK kohdassa 12.2.2 (11) on mainittu KILAn lausunto saman konsernin yri-
tysten ja omistusyhteysyritysten käsite (1557/1999). MOK:ssa vuosiluku on 
virheellisesti 1991. 

Finanssivalvonta korjaa virheellisen vuosi-
luvun. 

FINANSSIALAN RY / MOK 
14/2012 Kappaleet 17.1.1 ja 
17.1.4 viittausvirheet 

MOK kohdissa 17.1.1 ja 17.1.4 viitataan KILAn yleisohjeeseen Konsernitilin-
päätöksen laatimisesta (7.11.2006), mutta KILA on antanut uuden ohjeen 
28.3.2017. 

Finanssivalvonta päivittää viittauksen KI-
LAn ohjeeseen. 

FINANSSIALAN RY / MOK 
14/2012 Kappale 15.16 voi-
tonjakokelpoiset varat -viit-
tausvirhe 

s.9 Voitonjakokelpoiset varat 
Onkohan viite KPA 2 luku 4 § 1b oikein? Pitäisikö olla KPL 5 luku 8 § 3 mo-
mentti? 

Finanssivalvonta korjaa virheellisen lakiviit-
tauksen. 

Työeläkevakuuttajat Tela 
ry / MOK 14/2012  

Kannatamme Finanssialan lausunnossaan tekemää ehdotusta, että nykyi-
sestä ’liikevaihto’ -tunnusluvusta luovutaan ja otetaan sen tilalle Euroopassa 
vakuutustoimialalla volyymimittarina käytetty kokonaismaksutulo. 
Kokonaisvakuutusmaksutulo on ollut Suomessa jo aiemminkin vakuutustoi-
mialan volyymiä mittaava luku. 
 

Finanssivalvonta huomioi palautteen seu-
raavan päivityksen yhteydessä. 
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Eläkesäätiöyhdistys - ESY Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten 
15/2012 luvuissa 13.4 ja 14.4 on määräykset eläkekassan ja eläkesäätiön ti-
linpäätöksen liitetiedoissa esitettävistä riskienhallinnan yleisistä periaatteista, 
riskienhallinnan vastuista, valvonnasta, organisoinnista sekä prosesseista 
(luokittelu, riskimittarit, valvontarajat ja raportointi).  Määräyksiä tulisi muuttaa 
vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetusta vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä on muutettu 
17.12.2016/138. Asetuksesta on tällöin kumottu 13 a §, jossa säädetään että 
tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä selvitys vakuutuskassan tai eläkesää-
tiön olennaisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Eläkesäätiölain 25 a §:ssä ja 
vakuutuskassalain 33 a §:ssä säädetään eläkelaitosten tekemästä riski- ja va-
kavaraisuusarviosta. Finanssivalvonta saa aina lyhennelmän riski- ja vakava-
raisuusarviosta. Toimintojen päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet tulisi tältä osin 
poistaa ja varmistaa määräysten taustalla oleva valtuutus. 
   

Finanssivalvonta toteaa, että se voi antaa 
vakuutustoiminnan erityisluonteesta johtu-
via tarkempia määräyksiä koskien tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimista 
(ESL 5 luku 42 § ja VKL 6 luku 77 §).  Elä-
kesäätiölain 25 a §:n ja vakuutuskassalain 
33 a §:n mukainen riski- ja vakavaraisuus-
arvio on valvottavan sisäinen dokumentti 
toisin kuin tilinpäätös, joka on julkinen asia-
kirja. 

 

Eläkesäätiöyhdistys - ESY Määräyksiä ja ohjeita tulosanalyysin täyttämisestä olisi syytä täsmentää saa-
tujen kokemusten valossa, koska Finanssivalvonta on joutunut jälkeenpäin 
puuttumaan tiettyjen valvottavien asiaa koskevaan raportointiin. Tällä hetkellä 
tulosanalyysistä ei ole käytännössä ohjetta ollenkaan. 

Finanssivalvonta pyrkii huomioimaan tä-
män kommentin seuraavan päivityksen yh-
teydessä. 
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