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Ohje 11.4.2011 
 
Viimeisin muutos 31.12.2017 

VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot 

VA-tiedonkeruussa kerätään vakuutuslaitosten tilinpäätöstä vastaavat tuloslaskelma- 
ja tasetiedot. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan valvontaan sekä 
vakuutustilastojen kokoamiseen.  
 
Tiedonkeruu toteutetaan taulukoittain seuraavasti: 
 

Taulukkotunnus Taulukon nimi Tiedonantajatasot 

VA01a Tuloslaskelma 
työeläkevakuutusyhtiöille 401, 435, 436 

VA01b Tuloslaskelma 
henkivakuutusyhtiöille 410 

VA01c Tuloslaskelma 
vahinkovakuutusyhtiöille 420 

VA01e Tuloslaskelma eläkekassoille 441, 442, 443 
VA01f Tuloslaskelma eläkesäätiöille 451, 452, 453 
VA02 Tase - vastaavaa 401, 410, 420, 435, 436 

VA02g Tase - vastaavaa eläkekassoille ja -
säätiöille 

441, 442, 443, 451, 452, 
453 

VA03 Tase - vastattavaa 401, 410, 420, 435, 436 
VA03e Tase - vastattavaa eläkekassoille 441, 442, 443 
VA03f Tase - vastattavaa eläkesäätiöille 451, 452, 453 

 
Taulukot VA01a, VA01b, VA01c, VA02 ja VA03 on toimitettava Finanssivalvonnalle 
täytettynä 10 vuorokautta ennen vakuutusyhtiön tilintarkastuskertomuksen 
luovuttamista / tilintarkastustilaisuutta, kuitenkin viimeistään 31.3. (määräykset ja 
ohjeet 1/2011). (31.12.2017) 
 
Taulukot VA01e, VA01f, VA02g, VA03e ja VA03f on toimitettava Finanssivalvonnalle 
täytettynä 10 vuorokautta ennen vakuutuslaitoksen tilintarkastilaisuutta, kuitenkin 
viimeistään 30.4. (määräykset ja ohjeet 1/2011). (31.12.2017) 
 
Tuloslaskelman ja taseen eriä koskevat määritelmät on annettu määräys- ja 
ohjekokoelmissa seuraavasti: 
 
Työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt sekä lailla perustetut eläkelaitokset:  
− Määräykset- ja ohjeet 14/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 

koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, 
vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan 
vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 
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Eläkekassat: 
− Määräykset ja ohjeet 15/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta 

koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt 
 
Eläkesäätiöt: Määräykset ja ohjeet 15/2012. Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja 

toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläkekassat ja eläkesäätiöt 
 

Rahamääräiset arvot annetaan tuhansina euroina. Prosenttimuotoiset tiedot 
annetaan kahden desimaalin tarkkuudella ilman %-merkkiä. Lukumäärät annetaan 
yhden kappaleen tarkkuudella. 
 
Lisätietoja VA-tiedonkeruun raportoinnista antaa Vakuutusvalvontaosaston Vahinko- 
ja henkivakuutus-toimisto ja Työeläkelaitokset-toimisto. 
(31.12.2017) 
 

VA01a Tuloslaskelma työeläkevakuutusyhtiöille 

Rivien arvot annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä. 
 
R 1006 Valtion osuus 

Maatalousyrittäjien eläkekassa ilmoittaa tällä rivillä valtion osuuden 
vakuutusmaksutulosta. 

 
R 1007 Kansaneläkelaitoksen osuus 

Maatalousyrittäjien eläkekassa ilmoittaa tällä rivillä 
Kansaneläkelaitoksen osuuden vakuutusmaksutulosta. 

 
R 102015 Valtion osuus 

Merimieseläkekassa erottelee tällä rivillä valtion osuuden maksetuista 
korvauksista. 

 
R 1055 Vastuuvelan muutos (Mek) 

Rivi koskee vain Merimieseläkekassaa. Erää ei eritellä 
vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun muutoksiin. 

 
VA01 Tuloslaskelma henkivakuutusyhtiöille 

Rivien arvot annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä. 
 
VA01c Tuloslaskelma vahinkovakuutusyhtiöille 

Rivien arvot annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä. 
 
VA01e Tuloslaskelma eläkekassoille 

Rivien arvot annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä. 
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VA01f Tuloslaskelma eläkesäätiöille 

Rivien arvot annetaan tulosvaikutuksen mukaisella etumerkillä. 
 
VA02 Tase - vastaavaa 

Rivien arvot annetaan positiivisina. 
 

R 1015 Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset 
Rivi koskee ainoastaan henkivakuutusyhtiöitä. 
  

VA02g Tase - vastaavaa eläkekassoille ja -säätiöille 

Rivien arvot annetaan positiivisena. 
 
VA03 Tase - vastattavaa 

Rivien arvot annetaan positiivisena. 
 

R 103025 Vastuuvelka (Mek) 
Rivi koskee vain Merimieseläkekassaa. Mek ei erittele vastuuvelkaa 
vakuutusmaksuvastuuseen ja korvausvastuuseen. 

 
R 1035 Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka, oma osuus 

Rivi koskee vain henkivakuutusyhtiöitä. 
 
R 103505 Vakuutustekninen vastuuvelka 

Rivi koskee vain henkivakuutusyhtiöitä. 
 
R 103510 Jälleenvakuuttajien osuus 

Rivi koskee vain henkivakuutusyhtiöitä. 
 
VA03e Tase - vastattavaa eläkekassoille 

Rivien arvot annetaan positiivisena. 
 
VA03f Tase - vastattavaa eläkesäätiöille 

Rivien arvot annetaan positiivisena. 
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