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Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen 
toimittaminen Finanssivalvonnalle: määräysten ja ohjeiden muutokset 

1 Muutokset Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 

Määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 tehdään raportointivelvollisuutta koskevat 
muutokset, jotka johtuvat alla esitetyistä muutoksista konekieliseen rapor-
tointiin. 
 
Määräysten ja ohjeiden kirjoitusasu on päivitetty voimassa olevan ohjeis-
tuksen mukaiseksi.  

2 Solvenssi II voimaantulosta johtuvat muutokset raportointilomakkeisiin ja niiden täyttöoh-
jeisiin 

Muutosesitykset johtuvat pääosin Solvenssi II säännösten voimaantulosta 
1.1.2016 alkaen. Solvenssi II sääntely edellyttää erittäin laajaa tiedonke-
ruuta valvottavien taseesta, sijoituksista, johdannaissopimuksista, ulko-
maan toiminnasta, omasta varallisuudesta, vastuuvelasta sekä pääoma-
vaatimuksista.  
 
Solvenssi II -säännökset koskevat vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä, eli 
tiedonantajatasoja 410 ja 420. 
 
Uuden sääntelyn myötä vakavaraisuussäännökset muuttuvat, minkä joh-
dosta voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvaa vakavaraisuustietoa 
ei enää tarvita. Solvenssi II tiedonkeruu on työläs raportoijille. Sen vuoksi 
esitetään Vakra-tiedonkeruutaulukoiden poistamista tai muuttamista siltä 
osin, kun tietoa ei enää tarvita uuden sääntelyn tultua voimaan. Valvotta-
vien raportointitaakan vähentämiseksi tiedon käyttötarve läpikäytiin myös 
niiden tiedonkeruutaulukoiden osalta, mitä Solvenssi II -tiedonkeruu ei 
suoraan korvaa.  
 
Vahinkovakuutus- ja henkivakuutusyhtiöiden ulkomaista toimintaa kos-
keva VH-tiedonkeruu on tarvittu jäsenmaiden väliseen tiedonvaihtoon ra-
jat ylittävästä toiminnasta. Tiedonkeruu voidaan poistaa, koska Solvenssi 
II tiedonkeruu sisältää tiedonvaihtoon tarvittavat tiedot. 
 
VD-tiedonkeruu sisältää vakavaraisuutta koskevia tietoja, jotka eivät va-
hinko- ja henkivakuutusten osalta ole enää voimassa Solvenssi II -säänte-
lyn tultua voimaan. VD02-lomakkeella esitetyt arvostuseroja sisältävät tie-
dot saadaan Solvenssi II – tiedonkeruusta, vaikka ei yhtä tiiviissä muo-
dossa. Tiedonkeruu voidaan poistaa tiedonantajatasoilta 410 ja 420. Sol-
venssi II -sääntelyn tullessa voimaan myös tasoitusmäärää koskeva sään-
tely muuttuu olennaisesti, joten VD-tiedonkeruu ei sellaisenaan sovellu 
kyseisten tietojen keräämiseen. Vahinkovakuutusyhtiöiden tasoitusmää-
rää koskeva tiedonkeruu siirretään uuteen lomakkeeseen, VE05, VE -tie-
donkeruun yhteyteen.  
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Vastuuvelkaa koskeva VE-tiedonkeruu sisältää tilinpäätöksen vastuuvelan 
erittelytietoja. Tietoja tarvitaan kirjanpidollisen vastuuvelan ja sen riittävyy-
den arviointiin myös 1.1.2016 jälkeen. Tiedonkeruuseen tehtiin joitain yk-
sinkertaistuksia ja täsmennyksiä, ja tiedonkeruuseen lisättiin uusi lomake 
VE05, jolla kerätään tietoja tasoitusmäärästä. Tiedonkeruu noudattaa uu-
sittua tasoitusmääräsääntelyä.  
 
VF-tiedonkeruu sisältää tietoa vastuuvelan katteesta. Säännökset poistu-
vat Solvenssi II -säännösten tultua voimaan, joten tiedonkeruu voidaan 
poistaa tiedonantajatasoilta 410 ja 420. 
 
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskeva VJ-tiedonkeruuta supistetaan 
raportointitaakan helpottamiseksi. Esimerkiksi VJ-tiedonkeruun sisältämiä 
vahinkovuosikohtaista tietoa ja kassavirtatietoja sisältyy myös Solvenssi II 
-raportointiin. Solvenssi II aiheuttaa muutoksia myös Finanssivalvonnan 
julkaisemaan tapaturmavakuutusta koskevaan selvitykseen johtuen mm. 
vastuuvelan ja pääomavaatimusten laskentaan liittyvistä muutoksista. Li-
säksi 1.1.2016 alkaen sovellettava uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki 
aiheuttaa muutoksia sekä tiedonkeruuseen että julkaisuun. Finanssival-
vonnalla on lakisääteinen velvoite julkaista vuosittain tilastotutkimus laki-
sääteisestä tapaturmavakuutuksesta.  
 
VK-tiedonkeruuseen lisätään uudet taulukot VK025 Vakuutussäästöjen 
muutoksen erittely sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa ja VK026 Luku-
määrätiedot. VK-tiedonkeruuta täydennetään, koska henkivakuutuksen 
VM-tiedonkeruu (VM01b, VM02b, VM03) sekä määräysten ja ohjeiden 
2/2011 mukainen ennen tilintarkastusta toimitettava vapaamuotoinen 
asiakirja Laskelma vastuuvelan muutoksista ja siitä, että tilinpäätöksen 
mukainen vastuuvelka on perusteiden mukaisesti laskettu poistetaan. 
 
VN-tiedonkeruulla kerätään tietoa liikennevakuutuksen kannattavuusselvi-
tystä varten. Tiedonkeruutaulukko VN04 poistetaan. koska vastaavanlai-
sia tietoja kerätään myös Solvenssi II -tiedonkeruulla. Solvenssi II aiheut-
taa muutoksia myös Finanssivalvonnan julkaisemaan selvitykseen johtuen 
mm. vastuuvelan ja pääomavaatimusten laskentaan liittyvistä muutok-
sista. Vuonna 2017 voimaan tulevaksi arvioidun liikennevakuutuslain mu-
kaan Finanssivalvonnalla on lakisääteinen velvoite julkaista vuosittain ti-
lastokertomus liikennevakuutuksesta. Tämä on otettu huomioon tiedonke-
ruun muutoksissa.  

 

3 Muut muutokset raportointilomakkeisiin ja niiden täyttöohjeisiin 

VB-tiedonkeruu sisältää tilinpäätöstietoja. Tiedonkeruusta poistetaan ke-
rättyjä tilinpäätöksen liitetietoja, joille ei ole valvonnassa enää käyttöä. 
 
VI-tiedonkeruu sisältää sijoitustoiminnan seurantalomakkeen ja sijoitusten 
valuuttajakauman. Tiedonkeruu poistetaan, koska Finanssivalvonta ei 
käytä sitä enää valvonnassa. Yhteenvetotason tietoa sijoituksista sekä 
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sijoitusten tuottoprosentit sisältävät VG-lomakkeet säilytetään ainakin tois-
taiseksi. 
 
Työeläkevakuutusyhtiöitä koskeva VP-tiedonkeruu ja eläkekassoja ja –
säätiöitä koskeva VL-tiedonkeruu on päivitetty. Työttömyyskassoja koske-
van KB-tiedonkeruun riviotsikoihin on päivitetty voimassaolevan lainsää-
dännön mukaiset termit.  
 
VM02c-taulukko poistetaan, koska Finanssivalvonta ei käytä taulukon tie-
toja valvontatarkoituksessa. 
 

4 Mitä valvottavaryhmiä muutokset koskevat 

Esitetyt muutokset koskevat pääosin vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä, 
jotka tulevat Solvenssi II – sääntelyn piiriin. 
 
Muutoksen yhteydessä tehty tarpeettoman raportoinnin karsiminen kos-
kee vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden lisäksi vähäisemmässä määrin 
myös työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekassoja ja eläkesäätiöitä. VP ja VL –
tiedonkeruiden päivittäminen koskee työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkekas-
soja ja eläkesäätiöitä. 
 
KB-tiedonkeruun muutos koskee työttömyyskassoja.    

5 Yksityiskohtaiset muutokset    

5.1 Poistuvat valvonta-asiakirjat 

Seuraavat valvonta-asiakirjat poistuvat (Tiedonkeruu viittaa määräyksiin ja 
ohjeisiin 1/2011): 
 
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016, ellei tiedonkeruun kohdalla ole toisin 
mainittu.  
 

Tiedonkeruu Poistuva tiedonkeruu 

VB031, VB033, 
VB034, ja VB05 Tasetta koskevat liitetietolomakkeet, Tiedonantajatasot 401,410,420,435,436 

VB04 Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot 

VD01 Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden toimintapääomalaskelma 

 
VD02 

Arvostuserot toimintapääomassa, poistuvat TA-tasot 410 ja 420 
 

VD03b Yhteenveto henkivakuutusyhtiön vakavaraisuuslaskelmista 
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VD03c 

Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön vakavaraisuuslaskelmista (Tasoitusmäärää 
koskevat tiedot siirretään VE05 lomakkeelle) 

VE012 
Henkivakuutusyhtiön tilinpäätöksen vastuuvelan tulevien lisäetujen vastuun seu-
ranta 

VF01, VF02, 
VF031, VF04 Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön vastuuvelan kate 

VH01, VH02, 
VH03 Vahinko- ja henkivakuutusyhtiön toiminta ulkomailla 

VI01, VI02 ja 
VI03 

Sijoitustoiminnan seuranta, Tiedonantajatasot 
401,410,420,435,436,441,442,443,451,452,453 

VJ02, VJ032, 
VJ033 

Vahinkovakuutuksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, Muutos voi-
maan 31.12.2015 

VM01b 

Henkivakuutusyhtiön vakuutusluokkakohtainen tulos 

VM02b 

Henkivakuutusyhtiön tilastotietoja  

VM03  
Henkivakuutusyhtiön vakuutusluokittainen jakauma 

VM02c Vahinkovakuutusyhtiön tilastotietoja 

VN04 Liikennevakuutuksen maksutulotutkimus 
 
 

5.2 Muuttuvat Tiedonkeruut 

Seuraavat valvonta-asiakirjat muuttuvat (Tiedonkeruu viittaa määräyksiin 
ja ohjeisiin 1/2011): 
 
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016, ellei tiedonkeruun kohdalla ole toisin 
mainittu.  
 
 

Tiedonkeruu Muuttuva tiedonkeruu 

KB01,KB02 Työttömyyskassan tulos ja tase 

VE02, VE03, VE04  Vahinkovakuutusyhtiön tilinpäätöksen vastuuvelan erittely 

VJ011, VJ012, 
VJ013,VJ031,VJ041,VJ042 

Vahinkovakuutusyhtiön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi 
(VJ042 muutos voimaan 31.12.2015) 
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VM01c  
Vahinkovakuutusyhtiön vakuutusluokkakohtainen tulos 

 
 

VN01 
Vahinkovakuutus, Tulos kirjanpidon arvostusperiaatteiden mukaisesti asia-
kasryhmittäin  

VN02 
Vahinkovakuutus, Liikennevakuutuksen maksututkimus, Muutos voimaan 
31.12.2015  

VN03 
Vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksen maksututkimus 

VL062, VL08e, VL08f 
 

Kysely eläkekassoille ja säätiöille, Voimaan 31.12.2015 

VP01, VP04 
Tutkimus työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeestä, Voimaan 31.12.2015 

VB036 
Tasetta koskevat liitetietolomakkeet 

 

5.3 Uudet tiedonkeruut 

Seuraavat valvonta-asiakirjat ovat uusia (Tiedonkeruu viittaa määräyksiin 
ja ohjeisiin 1/2011): 
 
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016, ellei tiedonkeruun kohdalla ole toisin 
mainittu.  

 
 

Tiedonkeruu Uusi tiedonkeruu 

VE05 Vahinkovakuutusyhtiön tasoitusmäärätiedot (aikaisemmin lomakkeella VD03c) 

VJ034 
Vahinkovakuutusyhtiön lakisääteisen tapaturmavakuutuksen analyysi, Voimaan 
31.12.2015, muutos 1.1.2016 

 
VK25, VK26 
 Selvitys henkivakuutusyhtiön vakuutustoiminnasta 

  

 


