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Hei,
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnön kohteena oleviin vakuutussektorin
määräysten ja ohjeiden sekä tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutoksiin.

Ystävällisin terveisin
Tarja Taipalus

Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä.

Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.

mailto:kirjaamo@finanssivalvonta.fi
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STM Kirjaamo


Lähettäjä: Vilma.Jokinen@finanssivalvonta.fi
Lähetetty: 2. lokakuuta 2017 10:48
Vastaanottaja: pekka.pajamo@varma.fi; leena.siirala@ilmarinen.fi; sarianne.kirvesmaki@elo.fi;


matias.klemela@etera.fi; carl.pettersson@veritas.fi; asa.ceder@alandia.com;
lars.hellberg@fi.abb.com; katriina.hyvonen@innova.fi;
pentti.rouhiainen@unilever.com; rami.heino@finnair.fi;
sirpa.hillberg@fortum.com; mikael.gronroos@hacklin.fi; maria.stocks@ksfmedia.fi;
paivi.sarkiniemi@porasto.fi; eero.weiste@weiste.fi; ari.salmi@kaiko.fi;
jani.ollila@kemijoki.fi; tiina.forsman@kontino.fi; taisto.seppanen@elisa.fi;
kaisa.pitkanen@innova.fi; katja.ahti@fi.nsg.com; juha-pekka.ojala@luhta.fi;
anders.wallenius@lundqvist.aland.fi; jaakko.vilenius@mtk.fi;
sannaleena.kallio@smu.fi; jussi.noponen@metsagroup.com;
marjo.nykanen@nordea.com; erkko.ryynanen@op.fi; anu.imppola@orion.fi;
kalervo.koistinen@porasto.fi; richard.winqvist@hedengren.fi;
katriina.hyvonen@innova.fi; ossi.sopen-luoma@rantalainen.fi;
klaus.kaitemo@ruukki.com; katriina.hyvonen@innova.fi;
jukka.toropainen@sandvik.com; saila.halme@sanoma.fi; meeri.repo@slo.fi;
petri.tofferi@soneranelakesaatio.fi; kalervo.koistinen@porasto.fi;
ritva.donner@caverion.fi; kari.huttunen@sisulaw.fi; ura.asennus@kolumbus.fi;
klaus.silvennoinen@innova.fi; petteri.santalo@vr.fi; juha.mustonen@paunu.fi;
heikki.liukas@yara.com; mika.kivinen@innova.fi; harri.lemmetti@yle.fi;
maria.eriksson@alandsbanken.fi; pasi.stromberg@elakeverso.fi;
katriina.hyvonen@innova.fi; kari.huttunen@sisulaw.fi; erkko.ryynanen@op.fi;
petri.kuusisto@esko-advisors.fi; petri@liski.org; pekka.perala@valio.fi;
kari.huttunen@sisulaw.fi; paivi.huotari@mela.fi;
kari.valimaki@merimieselakekassa.fi; marja.perkio@fi.abb.com;
ahtausalan.sairauskassa@dnainternet.net; helena.turunen@atagears.fi;
jutta.makinen@cabb-chemicals.fi; kipukassa@gmail.com; sairauskassa@dinex.fi;
info@forssansairauskassa.fi; vakuutuskassa@upofloor.fi; rami.heino@finnair.fi;
riitta.sevon@fiskars.com; ext-sanna.j.hyry@kela.fi; ext-minna.t.kivela@kela.fi;
sirpa.nyberg@sok.fi; ext-anne.faldt@kela.fi; jarkko.hamalainen@nordkalk.com;
ext-marikka.ihamaki-salo@kela.fi; anni.penttila@issoy.fi;
raija.paananen@ovako.com; ojarvinen53@gmail.com; ext-ani.kauppi@kela.fi;
tarja.bragge@suominencorp.com; kari.o.helenius@valmet.com;
kaapelin.sairauskassa@kolumbus.fi; lea.petman@kela.fi;
kemi.karihaaransairauskassa@metsagroup.com; sirpa.mielonen@lr-laskenta.fi;
ritva.kivimaki@raisio.com; saga.immonen@nesteoil.com;
minna@minnankirjanpitopalvelu.fi; raija.hulkko@kone.com;
raija.hulkko@kone.com; kotkan.vakuutuskassa@kela.fi; ext-
susanna.reinikka@kela.fi; kyron.sairauskassa@kela.fi; ext-leena.m.anttila@kela.fi;
sari.lahtinen@nammo.com; ext-laura.toimela@kela.fi; ext-sanna.j.hyry@kela.fi;
susanna.koskela@agcocorp.com; taina.tuominen@metso.com; ext-
kristiina.kajakulma@kela.fi; marja-liisa.maki@metalsin-sairauskassa.fi;
marita.laakso21@gmail.com; miika.tarhio@muusikkojenliitto.fi;
leila.makinen@javasko.fi; mantan.tehtaiden.sairauskassa@kela.fi;
sairauskassa@nokiantyres.com; ext-maire.kotti@kela.fi; ext-virpi.mattila@kela.fi;
aija.peltonen@hotmail.com; otanmaen.sairauskassa@kela.fi; sairauskassa@oks-
tilit.fi; marika.karlberg@forcit.fi; sirpa.mielonen@lr-laskenta.fi;
pankakosken.sairauskassa@gmail.com; kirsi.nykanen@imatransairauskassa.fi;
mikael.ostman@abolandsfastigheter.fi; peltolan.sairauskassa@kela.fi;
jenna_salminen@venatorcorp.com; kassa@pihlavantehtaidensk.fi;
jussi.wahe@gmail.com; kassa@ktvkassa.fi; kipukassa@gmail.com;
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Vastaanottaja: kipukassa@gmail.com; ext-sanna.j.hyry@kela.fi; mirja.sorsa@ravaka.com;
sairauskassa@raute.com; seija.pietilainen@valmet.com; ext-salme.ruissalo@kela.fi;
sairauskassa.ebba@pietarsaari.fi; fi.sk-ilma@flaktwoods.com;
sara.kronqvist@ostp.biz; sairauskassa@carlsonwagonlit.fi; ext-
sinikka.a.vanhatalo@kela.fi; sairauskassa@komet.fi; ext-tarja.laaksonen@kela.fi;
ext-minna.t.kivela@kela.fi; pirkko.liimatainen@agcocorp.com; ext-
paivi.j.tahtinen@kela.fi; kipukassa@gmail.com; k.bjorklund@multi.fi; ext-
sanna.j.hyry@kela.fi; ext-minna.ro.kuusinen@kela.fi; ext-minna.lehtonen@kela.fi;
gerd.slotte@kela.fi; ext-minna.n.kuosmanen@kela.fi; ext-
sanna.m.hinkkanen@kela.fi; ext-elina.koskinen@kela.fi; ari.viiala@patria.fi; ext-
kristiina.kajakulma@kela.fi; kipukassa@gmail.com;
seikun.sahan.tyontekijain.sairauskassa@kela.fi; jaana.lehikoinen@mobiili.net;
anncharlott.engstrom@hotmail.com; lis-marie.tuuf-nylund@kwhplast.com;
heidi.tirroniemi@nordzucker.com; sorsakoskensairaskassa@gmail.com; ext-
terhi.timberg@kela.fi; minna.peltomaki@kansallisteatteri.fi;
vakuutuskassa@upofloor.fi; saynatsalon.sairauskassa@elisanet.fi;
email@takonsairauskassa.fi; tamfeltin.sairauskassa@gmail.com;
vakuutuskassa@tampere.fi; ext-elina.kaseva@kela.fi; ext-sinikka.sillanpaa@kela.fi;
ext-minna.manty@kela.fi; meta@mayerturku.fi; sisko.granath@restel.fi;
irma.romppanen@tilikiha.fi; taina.tuominen@metso.com;
waasawartsilan.sairauskassa@kela.fi; ext-terhi.pousi@kela.fi;
lassila.petra@fortum.com; vesa.oja@ofa.fi; sairauskassa@teknikum.com;
marjut.immonen@varkaudensairauskassa.fi; ext-elisa.t.parkkila@kela.fi;
ulla.penttinen@eurenco.com; vrraide@elisanet.fi; sari.villa@yara.com;
aanekosken.tehtaitten.sairauskassa@kela.fi; Työeläkevakuuttajat TELA;
fa@finanssiala.fi; timo.toropainen@elakesaatioyhdistys.fi; info@vakuutuskassat.fi;
STM Kirjaamo; Valtiovarainministeriö; toimisto@suomentilintarkastajat.fi;
varpu.hyvonen@aekassa.fi; maritta.kivi@kela.fi


Aihe: Finanssivalvonnan lausuntopyyntö vakuutussektorin määräysten ja ohjeiden sekä
tiedonkeruulomakkeiden ja niiden ohjeiden muutoksista


Arvoisa vastaanottaja,


Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksista sekä tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista.


Lausunnot pyydämme toimittamaan Finanssivalvonnalle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi
viimeistään 25.10.2017.


Pyydämme ystävällisesti antamaan lausunnon näihin määräys- ja ohjeluonnoksiin verkkosivuilla olevia
lausuntopyyntölomakkeita käyttäen.


Lausuntopyyntö on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Lausuntopyynnot/Pages/04_2017.aspx


Lisätietoja määräyksistä ja ohjeista sekä tiedonkeruulomakkeista ja niiden ohjeista antavat:
Määräykset ja ohjeet 4/2015, 14/2012, 15/2012 ja 16/2012 tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin 09 183
5350;
Määräykset ja ohjeet 1/2011, VJ-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VJ011, VJ012, VJ013, VJ031, VJ034, VJ041,
VJ051, VJ-tiedonkeruun ohje, VN-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VN01, VN02, VN03, VN05 ja VN-tiedonkeruun
ohje johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, puhelin 09 183 5533;
Määräykset ja ohjeet 19/2013, VO-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO-
tiedonkeruun ohje, VS-tiedonkeruun tiedonkeruulomakkeet VS02, VS03, VS09 ja VS-tiedonkeruun ohje
riskiasiantuntija Johanna Korhonen, puhelin 09 183 5541.
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Ystävällisin terveisin


Vilma Jokinen
Assistentti | Assistent | Assistant
Finanssivalvonta | Finansinspektionen | FIN-FSA
+358 9183 5583| +358 50 387 0430 | Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA






