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1 Soveltamisala ja määritelmät 

 

   

1.1 Soveltamisala  

Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa 
tarkoitettuihin valvottaviin: 

 vakuutusyhtiöt 

 työeläkevakuutusyhtiöt 

 vakuutusyhdistykset 

 vakuutusomistusyhteisöt 

 kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet 

 lailla perustetut eläkelaitokset (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelai-
tos) 

1.2 Määritelmät  

Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: 

(1) Vakuutusyrityksellä tarkoitetaan kaikkia edellä luvussa 1.1 esitettyyn määräysten ja ohjei-
den soveltamisalaan kuuluvia Finanssivalvonnasta annetun lain mukaisia valvottavia. 

(2) Työeläkelaitoksella tarkoitetaan näissä määräyksissä työeläkevakuutusyhtiötä ja lailla pe-
rustettuja eläkelaitoksia (Merimieseläkekassa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos). 
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2 Säädöstausta ja kansainväliset suosi-
tukset 

 

   

2.1 Lainsäädäntö  

Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: 

 vakuutusyhtiölaki (521/2008, jäljempänä myös VYL) 

 vakuutusyhdistyslaki (1250/1987, jäljempänä myös VakYhdL) 

 laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995, jäljempänä myös UVYL) 

 laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997, jäljempänä myös TVYL) 

 laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (699/2004, jäljempänä myös Ra-
vaL) 4 luku 

 laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläk-
keiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muut-
tamisesta (853/2008, jäljempänä myös laki 853/2008) ja laki edellisen lain 8 §:n 
muuttamisesta (327/2010) 

 laki vakuutusluokista (526/2008, jäljempänä myös VakLuokkaL) 

 kirjanpitolaki (1336/1997, jäljempänä myös KPL)  

 osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä myös OYL) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä (614/2008, jäljempänä myös STMtpA) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konser-
nitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n 
muuttamisesta (572/2012) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja bio-
logisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja kon-
sernitilinpäätökseen (615/2008, jäljempänä myös STMsijA) 

 sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (6/2007) ja kyseisen ase-
tuksen muuttamisesta (49/2009) 

 valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konsernitilinpäätöksestä 
(89/2002) 
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 sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan 
laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta (610/2008) 

 asetus vakuutusyhdistyksen vastuuvelan laskentaperiaatteista (453/1995) 

 kirjanpitoasetus (1339/1997, jäljempänä myös KPA)  

 työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista (1066/2008) 

 rahoitusvakuuslaki (11/2004) 

 julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskija noudattaa 
lisäksi arvopaperimarkkinalain (495/1989, jäljempänä myös AML) ja soveltuvin osin 
sen nojalla annetun valtiovarainministeriön asetuksen säännöksiä arvopaperin liik-
keeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (153/2007, jäljempänä 
myös VMtaA) 

2.2 Euroopan unionin asetukset  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002 (32002R1606) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta; EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1ð4 

 Komission asetus (EY) N:o 1126/2008 (32008R1126) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1606/2002 mukaisesti; EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1ð481 

2.3 Euroopan unionin direktiivit  

 Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY (31978L0660) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 ar-
tiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilin-
päätöksistä; EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11-31 

 Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY (31983L0349) siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 
54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä; EYVL L 
193, 18.7.1983, s. 1-17 

 Neuvoston direktiivi, 91/674/ETY (31991L0674) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä; EYVL L 374, 31.12.1991, s. 7ð31  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/65/EY (32001L0065) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä 
pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätök-
sien laadinnassa noudatettavien arvostussääntöjen osalta; EYVL L 283, 
27.10.2001, s. 28ð32 



     
 Antopäivä: 1.12.2016   Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja 

ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, 
vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet 

ja lailla perustetut eläkelaitokset 

 
 Voimassa: 1.1.2017 lukien toistaiseksi  

   12 (145)  
     

 

 

 

  
 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY (32003L0051) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyri-
tysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 
78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta (ETA:n kan-
nalta merkityksellinen teksti); EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16ð22  

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/46/EY, annettu 14 päivänä kesä-
kuuta 2006 (32006L0046) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, yhtiömuodol-
taan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
78/660/ETY, konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 
83/349/ETY, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsoli-
doidusta tilinpäätöksestä annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY sekä vakuutus-
yritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun neuvoston di-
rektiivin 91/674/ETY muuttamisesta 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoit-
tamisesta (Solvenssi II) 

2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet  

(1) Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännök-
siin: 

 vakuutusyhtiölain 8 luvun 29 §  

(2) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  

 työeläkevakuutusyhtiöihin TVYL 1 §:n mukaisesti 

 vakuutusyhdistyksiin VakYhdL 10 luvun 1 §:n mukaisesti  

 kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
UVYL 40 §:n 3 momentin mukaisesti  

 lailla perustettuihin eläkelaitoksiin merimieseläkelain 196 §:ssä ja maatalousyrittä-
jän eläkelain 126 §:n mukaisesti. 

2.5 Kansalliset suositukset  

 Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeet, joita sovelletaan vakuutustoimintaan niiltä 
osin kuin ne eivät ole ristiriidassa vakuutustoimintaa koskevien säädösten kanssa. 
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3 Tavoitteet 

 

   

(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on  

 varmistaa, että valvottavan laatima tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikean ja 
riittävän kuvan valvottavan taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksellisuu-
desta. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että valvottavat soveltavat tilinpäätöksen 
laadintaan liittyviä säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. 

 palvella mahdollisimman kattavasti valvottavan tilinpäätöksen laadintaa. 
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4 Yleiset kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kos-
kevat määräykset 

 

   

(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 

(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 

(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  

 työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 

 vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  

 kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 §:n 3 momentissa säädetään ja  

 lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 

4.1 Vakuutusyrityksen lasken tajärjestelmälle asete tut  vaatimukset  

4.1.1 Liikemenojen laskennalle asetetut vaatimukset  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  4 - 8 )  

(4) Vakuutusyrityksen on järjestettävä laskentatoimensa siten, että kirjanpidon tavanomaisten 
tuloslaskenta- ja erilläänpitotehtävien ohella, on mahdollista kohdistaa kirjanpidon erät ai-
heuttamisperiaatetta noudattaen tai erilaisia jakosääntöjä apuna käyttäen toisaalta yhteisiä 
palveluja käyttäville kirjanpitovelvollisille ja toisaalta yhden yhtiön eri toiminnoille ja vakuu-
tusluokkaryhmille. 

(5) Laskentatoimen avulla tulee voida selvittää toimintokohtaiset liikemenot ja poistot. Lisäksi 
on voitava selvittää tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettävät vakuutusluokkaryhmä- ja meno-
lajikohtaiset tiedot. 

(6) Toimintokohtaiset ja vakuutusluokkaryhmäkohtaiset tiedot voidaan tuottaa liikekirjanpi-
dossa, kustannuslaskennassa tai laatimalla erillislaskelmia. Jos kustannuslaskennan tie-
toja sisällytetään tilinpäätökseen, kustannuslaskennan luotettavuuteen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ja kustannuslaskenta on myös voitava täsmäyttää liikekirjanpitoon. Täs-
mäytyslaskelmat tulee dokumentoida ja varustaa niiden laatijan allekirjoituksella. 
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(7) Ulkopuolisista palveluista aiheutuneet kulut käsitellään vastaavalla tavalla kuin omalla hen-
kilöstöllä hoidettuna toimintokohtaisina liikemenoina. 

(8) Omien tilojen laskennallista vuokraa tai muita laskennallisia eriä ei merkitä tuloslaskel-
maan. Jos liiketila on vuokrattu toiselta yhtiöltä, kirjataan vuokrameno liikemenoihin. Vuok-
ranantaja kirjaa vastaavasti vuokratulon sijoitustoiminnan tuottoihin kiinteistösijoitusten 
tuottoina. 

4.1.2 Sijoitusten kirjaamiselle asetetut vaatimukset  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  9 - 1 0 )  

(9) Vakuutusyrityksen tulee kirjanpidon perusteella pystyä selvittämään sijoituksia hankinta-
menoon arvostettaessa sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet arvonalentumi-
set, poistot sekä tuloutetut ja rahastoidut arvonkorotukset erikseen saamisiksi sekä sijoi-
tus- ja käyttöomaisuudeksi katsottavien sijoitusten osalta.  

(10) Jos sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon, tulee vakuutusyrityksen kirjanpi-
tonsa perusteella kyetä selvittämään sijoitusten alkuperäinen hankintameno, kertyneet ar-
vonalentumiset ja kumulatiivinen käypä arvo (sijoituskohteittain).  

4.2 Liikemenojen veloittaminen toiselta kirjanpitovelvolliselta  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 1 - 1 4 )  

(11) Liikemenot käsitellään joko menonsiirtona tai suoritemyyntinä. 

(12) Siirrettävien menojen jakosäännöt ja suoritemyynnin yksikköhinnat on vahvistettava vuosit-
tain etukäteen ja niiden perusteet tulee dokumentoida vuosittain. Palvelujen vastaanotta-
jalle aiheutuvien kustannusten tulee olla perusteltavissa vastaavista palveluista vapailla 
markkinoilla perittävillä korvauksilla. 

(13) Menonsiirtona voidaan kirjata konserni- ja yhteistoimintayritysten välinen omakustannus-
hintainen palvelujen myynti. Menonsiirtona voidaan kirjata myös vastaavat ulkopuoliset 
menonsiirtoerät, jotka liittyvät vakuutusalaan. Tällaisia ovat esimerkiksi saadut hyvitykset 
poolien hoitokuluista, rinnakkaisvakuutusten palkkiot ja työttömyysvakuutuksen hoitopalk-
kiot. Menonvähennyserä on myös kansaneläkelaitokselta saatu korvaus työterveyshuol-
losta. Menonsiirto kirjataan palvelun myyjän menojen vähennykseksi ja palvelun ostajan 
menojen lisäykseksi. 

(14) Palvelujen katteellinen myynti on kirjattava suoritemyyntinä. Suoritemyynti kirjataan palve-
lujen tuottajan kirjanpidossa muihin tuottoihin ja palvelujen hankkijan kirjanpidossa meno-
jen lisäykseksi. 
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4.3 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikau-
sien virheiden korjaukset  

4.3.1 Henki - ja vahinkovakuutusyhtiöt  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 5 - 1 9 )  

(15) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset sekä aikaisempia tilikausia koskevien vir-
heiden korjaukset tehdään omaa pääomaa (Edellisten tilikausien voitto/tappio) oikaise-
malla.  

(16) Oikaisut tehdään takautuvasti, jolloin selvitetään muutoksista kertynyt vaikutus omaan 
pääomaan niin pitkälle kuin mahdollista. Jokaista muutoksen vaikutuksen kohteena olevaa 
oman pääoman erää oikaistaan aikaisimman esitettävän kauden alussa ja muutetaan ver-
tailutiedot jokaiselta tilinpäätöksessä esitettävältä tilikaudelta ikään kuin uutta tilinpäätök-
sen laatimisperiaatetta olisi sovellettu aina.  

(17) Jos toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään tunnuslukuja useam-
malta tilikaudelta, on myös nämä saatettava mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoisiksi 
(KILA:n lausunto 2005/1750). 

(18) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan ei-takautuvasti tulokseen. 

(19) Vastuuvelkaa koskevan arvion muutos, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tili-
kausia koskevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan.  

4.3.2 Työeläkevakuutusyhtiöt  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 0 - 2 1 )  

(20) Työeläkevakuutusyhtiöt merkitsevät tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset ja ai-
kaisempia tilikausia koskevat virheiden korjaukset tuloslaskelmaan. Myös vastuuvelkaa 
koskevat arvion muutokset, laatimisperiaatteiden muutokset ja aikaisempia tilikausia kos-
kevien virheiden korjaukset merkitään tuloslaskelmaan. 

(21) Kaikki kirjanpidolliset arvioiden muutokset kirjataan myös ei-takautuvasti tulokseen. 

4.4 Ulkomaanrahan määräiset erät  

(22) Ulkomaanrahan määräiset saamiset samoin kuin ulkomaanrahan määräiset velat ja muut 
sitoumukset muutetaan KPL 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti euromääräiseksi tilin-
päätöspäivän kurssiin.  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 3 - 2 6 )  

(23) Kurssierot käsitellään noudattaen KILA:n yleisohjetta ulkomaanrahan määräisten saamis-
ten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräisiksi (13.12.2005). 
Yleisohjetta noudatetaan myös suojaamistilanteissa. 
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(24) Kurssierot lasketaan tapahtumapäivän ja maksupäivän tai tapahtumapäivän ja tilinpäätös-
päivän kurssien välisinä eroina noudattaen soveltuvin osin KILA:n edellä mainittua yleisoh-
jetta. Vakuutusliikkeen kurssierot voidaan laskea myös asianomaisten valuuttamääräisten 
erien vaihtuvilla ja kiinteillä kursseilla laskettujen lukujen erotuksena, mikäli menettely an-
taa oikean ja riittävän kuvan kurssimuutosten vaikutuksesta. 

(25) Valuuttakurssierot käsitellään kirjanpidossa pääsääntöisesti tulon tai menon oikaisueränä 
ja rahoitustapahtumiin liittyvät kurssierot sijoitustoiminnan muina tuloina/menoina. Vähäiset 
menon tai tulon oikaisuerinä syntyneet kurssierot voidaan käsitellä sijoitustoiminnan muina 
tuloina/menoina.  

(26) Vakuutusteknisen laskelman kurssieroja sijoitussidonnaista vakuutusta lukuun ottamatta 
käsitellään sijoitustoiminnan muina tuloina ja menoina, mutta estettä tulon ja menon oikai-
suna käsittelylle ei myöskään ole. 
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5 Sijoitusten arvostaminen hankintame-
noon 

 

   

(1) Vakuutusyhtiölain (VYL) 8 luvussa säädetään vakuutusyhtiön omasta pääomasta, tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja konsernista. 

(2) Finanssivalvonnan oikeus antaa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia velvoittavia määräyk-
siä perustuu VYL 8 luvun 29 §:ään. 

(3) VYL 8 lukua ja siihen sisältyviä Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuuksia sovelletaan  

 työeläkevakuutusyhtiöihin sen mukaan, mitä TVYL 1 §:ssä säädetään 

 vakuutusyhdistyksiin sen mukaan, mitä VakYhdL 10 luvun 1 §:ssä säädetään  

 kolmannen maan vakuutusyhtiöiden Suomessa oleviin ulkomaisiin sivuliikkeisiin 
sen mukaan, mitä UVYL 40 §:n 3 momentissa säädetään ja  

 lailla perustettuihin eläkelaitoksiin sen mukaan mitä merimieseläkelain 196 §:ssä ja 
maatalousyrittäjän eläkelain 126 §:ssä säädetään. 

5.1 Hankintamenoon arvostaminen ï perusperiaatteet  

(4) Sijoitukset arvostetaan hankintamenoon VYL 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti. 

(5) Sijoitusten hankintameno määritellään KPL 4 luvun 5 §:ssä ja VYL 8 luvun 4 §:n 7 momen-
tissa. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  6 - 8 )  

(6) Mikäli kiinteitä menoja luetaan hankintamenoon, on noudatettava KILA:n yleisohjetta kiin-
teiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon (31.1.2006). 

(7) Jos sijoituksesta aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen on palautettu, saa arvonalentumi-
sen palautus olla enintään aikaisemmin tehdyn arvonalentumisen suuruinen.  

(8) Sijoituksen jäljellä olevalla hankintamenolla tarkoitetaan alkuperäisen hankintamenon, ker-
tyneiden poistojen ja kertyneiden arvonalentumisten erotusta. 

file://///Klut41/data/Saantely/Maaraykset_vakuutussektori/Vakuutusyhtiot/Suomi/all/398D5822AF7FFBBEC22571150056A542
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5.1.1 Sijoitukset  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 - 1 0 )  

(9) Indeksiin sidotut lainat ja muut vastaavan tyyppiset yhdistetyt instrumentit, joihin liittyy joh-
dannainen/johdannaisia, jaetaan kirjanpidossa pääsopimukseksi ja johdannaissopi-
mukseksi ja kumpikin arvostetaan erikseen alimman arvon periaatteella (poikkeus VYL 8 
luku 16 § 2 momentti). Vaihtoehtoisesti voidaan koko yhdistetty instrumentti kirjata ja ar-
vostaa yhtenä kokonaisuutena. Alimman arvon periaatetta noudatetaan myös siinä tapauk-
sessa, että lainan pääoma on turvattu. 

(10) Optiolainan alkuperäiseksi hankintamenoksi katsotaan, milloin optiolainaa ei ole hankittu 
erillään optiotodistuksesta, lainaosuuden ensimmäinen julkisesti noteerattu markkinahinta 
merkinnän tai muun hankinnan jälkeen tai milloin sellaista ei ole saatavissa, lainaosuu-
desta saatavan pääoma- ja korkovirran markkinakorolla diskontattu nykyarvo. 

5.1.2 Rakennusten hankintameno, poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisen 
palautukset  

(11) VYL 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan rakennusten hankintameno kirjataan vaikutusai-
kanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 2 - 1 6 )  

(12) Myös rakennusten aineosat, irtaimisto ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutus-
aikanaan suunnitelman mukaan. 

(13) Rakennuksesta tehdään suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi arvonalentuminen siltä 
osin, kun rakennuksen suunnitelman mukaiset poistot eivät ole riittäneet alentamaan ra-
kennuksen jäljellä olevaa hankintamenoa käyvän arvon suuruiseksi (poikkeus VYL 8 luku 
16 § 1 momentti). 

(14) Mikäli rakennuksen käypä arvo nousee yli jäljellä olevan hankintamenon, tehdään arvon-
alentumisen palautus.  Arvonalentumisen palautus ei saa ylittää aiemmin kirjattua arvon-
alentumista. Suunnitelman mukaisia poistoja ei palauteta. 

(15) Suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa noudatetaan KILA:n yleisohjetta suunnitel-
man mukaisista poistoista (16.10.2007). 

(16) Mikäli muutetaan rakennuksen taloudellista pitoaikaa, on kysymys poistosuunnitelman 
muuttamisesta. Tällöin korjataan muutostilikauden ja seuraavien tilikausien suunnitelman 
mukaisia poistoja. 

5.1.3 Arvonkorotus  

(17) Sijoitusten arvoa voidaan korottaa VYL 8 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti. 
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M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  1 8 - 2 4 )  

(18) Arvonkorotusta tehtäessä on noudatettava varovaisuuden periaatetta. Tytär- ja osakkuus-
yritysten osakkeet ja osuudet arvostetaan pääsääntöisesti hankintamenon tai arvonalentu-
misella alennetun hankintamenon määräisinä.  

(19) Tytär- ja osakkuusyritysten osalta arvonkorotuksia saa tehdä vain asunto- ja kiinteistöyh-
teisön osakkeisiin/osuuksiin tai sellaisen tytär- ja osakkuusyrityksen osakkeisiin/osuuksiin, 
joka toimii itsenäisesti suhteessa emoyritykseen ja jolla ei ole varsinaisia synergiaetuja 
emoyrityksen kanssa. Emoyrityksen omien tulonodotusten paraneminen ei saa vaikuttaa 
tytär- ja osakkuusyritysosakkeiden/ -osuuksien arvonkorotusten edellytysten arviointiin. 

(20) Rakennuksen tuloutettu ja rahastoitu (arvonkorotusrahasto) arvonkorotus poistetaan suun-
nitelman mukaan (Käyttöomaisuusluonteisen rakennuksen arvonkorotuksesta tehdään 
poisto, mikäli arvonkorotus on tehty 31.12.2004 jälkeen). Katso myös luku 13.2.7 kohta 
(61) ja luku 15.16.4 kohta (61). 

(21) Mikäli omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentuminen, on arvonalentuminen pa-
lautettava ennen arvonkorotuksen tekemistä. Rakennusten suunnitelman mukaisia pois-
toja ei palauteta, vaan poistoilla vähennetyn alkuperäisen hankintamenon ylittävä osuus 
kirjataan arvonkorotuksena. 

(22) Tuloutetun arvonkorotuksen peruutus on kirjattava arvonkorotuksen oikaisuksi tuloslaskel-
maan ja rahastoitu arvonkorotus on peruutettava taseessa siltä osin, kuin sijoituksen 
käypä arvo on laskenut alle korotetun arvon tai omaisuus on tuhoutunut. 

(23) Rakennusten osalta aiheeton tuloutettu arvonkorotus oikaistaan arvonalentumisena. 

(24) Myyntivoitto tai myyntitappio on myyntihinnan sekä jäljellä olevan hankintamenon ja tu-
loutettujen arvonkorotusten erotus. Rahastoitu arvonkorotus peruutetaan myynnin yhtey-
dessä taseesta. 

5.2 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset  

(25) Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset esitetään VYL 8 luvun 19 §:n 1 
momentin mukaan taseessa arvostettuina käypään arvoon. Käyvän arvon muutos merki-
tään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 6 - 2 7 )  

(26) Jäljellä olevien sijoitusten arvostuseron muutos merkitään arvonmuutosvuonna täysimää-
räisesti tuloslaskelmaan (sijoitusten realisoitumattomat arvonnousut/-laskut).   

(27) Tilikaudella myytyjen sijoitusten arvostuseron muutos merkitään myyntivoittoihin/-tappioi-
hin. 



     
 Antopäivä: 1.12.2016   Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja 

ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, 
vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet 

ja lailla perustetut eläkelaitokset 

 
 Voimassa: 1.1.2017 lukien toistaiseksi  
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5.3 Sijoituksen käyttötarkoituksen muutos ja arvonkorotus  

(28) VYL 8 luvun 16 §:n 6 momentin mukaan hyödyke siirretään sijoitusomaisuudeksi tai käyt-
töomaisuudeksi katsottavien sijoitusten ryhmästä toiseen VYL 8 luvun 16 §:n 1-4 momen-
tissa tarkoitetun tasearvon määräisenä.  

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  2 9 - 3 1 )  

(29) Mikäli omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu sijoitusomaisuudesta käyttöomaisuudeksi tai 
päinvastoin, tuloutettua tai rahastoitua arvonkorotusta ei oikaista eikä peruuteta. Arvonko-
rotusta seurataan kuitenkin kirjanpidossa omaisuuden tosiasiallisen käyttötarkoituksen mu-
kaisesti. 

(30) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi käyttöomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua tuloutettua arvonkorotusta. Tuloutettuina arvonkorotuksina käsitel-
lään myös sulautumisen yhteydessä aikaisemmin tuloutetut arvonkorotukset sekä sellaiset 
ennen vuotta 1978 tehdyt arvonkorotukset, joiden vastaerä on vapaassa omassa pää-
omassa, kuten arvonkorotukset, joilla on katettu vastuuvelan kasvua. 

(31) Käyttötarkoituksen muutoksen seurauksena voi sijoitusomaisuudeksi katsottavaan omai-
suuteenkin kohdistua arvonkorotusrahastoon kirjattua arvonkorotusta. Sijoitusomaisuuden 
arvonkorotuksia on saatettu kirjata arvonkorotusrahastoon myös ennen vuotta 1978 voi-
massa olleiden säännösten perusteella. 






















































































































































































