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Senaste ändringen 31.12.2017 

 

VJ Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och yrkessjuk-
domsförsäkring 

 
Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens försäkringar enligt 
lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL). Uppgifterna används vid Finansin-
spektionens tillsyn och sammanställandet av den statistiska undersökningen (OlyL 234 §).  
 
Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: 

 
Tabell-
kod 

Tabellens namn Uppgifts-
lämnarkategori 

VJ011 Resultat enligt bokföringens värderingsprinciper 420, 465, 466 
VJ012 Specifikation av premier och driftskostnader 420, 465, 466 

VJ013 Utbetalda skadeersättningar inkl. ersättningar enligt fördel-
ningssystemet 

420, 465, 466 

VJ031 Specifikation av bokföringsmässig ansvarsskuld 420, 465, 466 

VJ034 Uppgifter om diskonterad ansvarsskuld 420, 465 

VJ041 Yrkessjukdomar: Utveckling av yrkessjukdomar enligt året 
när sjukdomen debuterade 

420, 465, 466 

VJ051 Uppgifter om bokföringsmässig ansvarsskuld och place-
ringsavkastining 

465, 466 

 
 

Rapportörkategoriens 420 tabeller ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dygn före avläm-
ningen av revisionsberättelse, dock senast 31.3 och rapportörkategoriernas 465 och 466 tabel-
ler senast 30.4. (föreskrifter och anvisningar 1/2011). 
(31.12.2017) 
 
Om inte annat anges, står brutto för siffror före avdrag för återförsäkrares andel. På motsva-
rande sätt står netto för siffror efter avdrag av återförsäkrares andel, dvs. den andel som bolaget 
självt ansvarar för. Med skadeersättningskostnad avses ersättningskostnader i bokslutet efter 
avdrag för omkostnader för handläggning av ersättningar. Med skadeersättningsansvar avses i 
sin tur egentligt ersättningsansvar efter avdrag för skaderegleringsreserv. 
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Penningvärdena ska anges i tusen euro. Uppgifterna i form av procent ska meddelas med två 
decimalers noggrannhet utan %-tecknet. Antalen ska anges med ett styckes noggrannhet.  
 
Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkringsbolag i av-
delningen för Försäkringstillsyn. 
(31.12.2017) 
 

 

VJ011 Resultat enligt bokföringens värderingsprinciper 

(1.1.2016) 
 
Alla siffror i tabellen ska rapporteras försedda med förtecken enligt resultateffekten, om inte an-
nat anges. 
 

Radkoderna i tabell VJ011 
 
R 05-051505 Premieintäkt 

På raderna beräknas premieintäkten enligt 12.2.1 i föreskriftssamlingen (14/2012) 
genom att premieintäkten, förändringen i premieansvaret och återförsäkrarnas 
andel räknas samman. 

 
R 10-100505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för premieansvar 

Effekten av ändrade beräkningsgrunder för premieansvar elimineras. Korrige-
rande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i premiean-
svaret enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som en förändring i premi-
eansvaret där både den ingående balansen och den utgående balansen har be-
räknats enligt beräkningsgrunder som tillämpades i slutet av den föregående rä-
kenskapsperioden. 

 
R 20-201505 Skadeersättningskostnad 

På raderna beräknas ersättningskostnader exklusive omkostnader enligt 12.2.2 i 
föreskrifterna och anvisningarna (14/2012). Skadeersättningskostnaden erhålls 
som summan av utbetalda ersättningar, förändring i skadeersättningsansvaret 
och återförsäkrarnas andel. 

 
R 30-300505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för skadeersättningsan-
svar 

Effekten av ändrade beräkningsgrunder för skadeersättningsansvar elimineras. 
Korrigerande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i 
skadeersättningsansvaret enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som 
en förändring i skadeersättningsansvaret där både den ingående balansen och 
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den utgående balansen har beräknats enligt beräkningsgrunder som tillämpades i 
slutet av den föregående räkenskapsperioden. 
(31.12.2012) 

 
R 35-351005 Omkostnader 

På raderna beräknas den del av ersättningskostnaden enligt 12.2.2 i föreskrif-
terna och anvisningarna (14/2012) som föranleds av omkostnaderna. Omkostna-
derna erhålls som = summan av betalda omkostnader, förändringen i skaderegle-
ringsreserven och återförsäkrarnas andelar. 

 
R 45-450505 Korrigering av effekten av ändrade beräkningsgrunder för skaderegleringsreserv 

Effekten av ändrade beräkningsgrunder för skaderegleringsreserv elimineras. 
Korrigerande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i 
skaderegleringsreserven enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som en 
förändring i skaderegleringsreserven där både den ingående balansen och den 
utgående balansen har beräknats enligt beräkningsgrunder som tillämpades i slu-
tet av den föregående räkenskapsperioden. 

 
R 50 Driftskostnader 

På raden anges driftskostnader enligt 12.2.11 i föreskrifterna och anvisningarna 
(14/2012). 

 
 

R 55-5510 Korrigering av premier som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder i premiein-
komsten 
På raden räknas den del av premieinkomsten som hänför sig till försäkringspe-
rioder före räkenskapsperioden. Sådana poster är ändrade förskottspremier från 
tidigare år, utjämningspremier samt premiefordringar och -skulder som redovisats 
för dessa i slutet av föregående räkenskapsperiod. Korrigeringen anmäls så att 
premieinkomsten enligt resultaträkningen och den korrigerande effekten tillsam-
mans motsvarar uppskattningen av den premieinkomst som hänför sig till det 
sista försäkringsåret. 

 
 

VJ012 Specifikation av försäkringspremie och driftskostnader 

 
(1.1.2016) 
 

Radkoderna i tabell VJ012 
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Med premie avses premieinkomster enligt resultaträkningen tillsammans med arbetarskyddsav-
gift (för överföring avsedda inkomster), fördelningsavgift (för överföring avsedda inkomster) och 
kreditförluster. 
 
R 05-0520  Obligatorisk arbetstidsförsäkring, tariffpremiegrunder 

På raderna beräknas premieinkomsten för obligatoriska arbetstidsförsäkringar 
enligt tabellavgifter som summan av premie, fördelningsavgift, kreditförluster och 
arbetarskyddsavgift.  

 
R 10-1020  Obligatorisk arbetstidsförsäkring, specialpremiegrunder 

På raderna beräknas premieinkomsten för obligatoriska arbetstidsförsäkringar 
enligt specialavgifter som summan av premie, fördelningsavgift, kreditförluster 
och arbetarskyddsavgift.  

 
R15-1515  Frivillig arbetstid 

På raderna beräknas premieinkomsten för frivilliga arbetstidsförsäkringar enligt 
24 och 25 kapitel i OlyL (57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring) som sum-
man av premie, fördelningsavgifter och kreditförluster. 

 
R 20-2015  Fritid 

På raderna beräknas premieinkomsten för frivilliga arbetstidsförsäkringar enligt 
25 kapitel i OlyL (57 § 2 och 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring) som sum-
man av premie, fördelningsavgifter och kreditförluster. 

 
R 25-2520  Försäkringsformer totalt 

På raderna beräknas den totala premieinkomsten genom att de ovannämnda för-
säkringsformerna räknas samman. 

 
R 30-3035  Summa driftskostnader 

På raderna specificeras driftskostnaderna för arbetsolycksfalls- och yrkessjuk-
domsförsäkring (lagstadgad olycksfallsförsäkring) enligt 12.2.11 i föreskrifterna 
och anvisningarna (14/2012). I summa driftskostnader ingår anskaffningsutgifter 
för försäkringar och förändring av aktiverade anskaffningsutgifter, försäkringsom-
kostnader, provisioner för handläggning av arbetslöshets- och grupplivförsäk-
ringar, administrationskostnader, provisioner och vinstandelar för avgiven återför-
säkring och avskrivningar. Provisionerna på rad 300505 innefattar samtliga pro-
visioner för ackvisition, förnyelse och beståndsförvaltning. I dessa provisioner in-
kluderas dock inte provisioner till egen personal. Driftskostnader ska anges för-
sedda med förtecken enligt resultateffekten. 
 
 

VJ013 Utbetalda skadeersättningar inkl. ersättningar enligt fördelningssystemet 
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(31.12.2016) 
 
Siffrorna i tabellen ska rapporteras försedda med förtecken enligt resultateffekten. Ersättningar 
enligt fördelningssystemet ska anges med minustecken. 

 
Radkoderna i tabell VJ013 

 
R 1005-100515 Tidsbegränsade ersättningar 

Tidsbegränsade ersättningar är i 8 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yr-
kessjukdomar avsedda sjukvårdsersättningar samt fullkostnadsavgifter som beta-
lats för sjukvårdskostnader med undantag för ersättning enligt 37 § 1 mom. 3 
punkten för medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård och de fullkostnads-
avgifter som betalats för dessa kostnader, ersättning enligt 50 § för rese- och in-
kvarteringskostnader med undantag för rese- och inkvarteringskostnader som 
orsakats av medicinsk rehabilitering som ges som sjukvård, ersättning enligt 53 § 
för extra kostnader för hemvård, ersättning enligt 54 § för sakskada, dagpenning 
enligt 56 § samt rehabiliteringspenning enligt 69 och 92 § som betalas under ett 
år från och med skadedagen. 

 
R 1010-101035  Bestående ersättningar 

Bestående ersättningar är i 37 § 1 mom. 3 punkten i lagen om olycksfall i arbetet 
och om yrkessjukdomar avsedda ersättningar för medicinsk rehabilitering som 
ges som sjukvård och de fullkostnadsavgifter som betalas för dessa kostnader, 
ersättning enligt 50 § för rese- och inkvarteringskostnader, vårdbidrag enligt 51 §, 
klädtillägg enligt 52 §, olycksfallspension enligt 63 §, rehabiliteringspenning enligt 
69 och 92 § som betalas under ett år från och med skadedagen, menersättning 
enligt 83 §, rehabiliteringsersättningar enligt 89, 90 och 93–98 §, samt ersätt-
ningar enligt 13 kap. som betalas på grund av att den skadade avlider. 

 
R 1015-101535  Övriga ersättningar 

Ersättningar som omfattas av fördelningssystem eller som inte annars kan klassi-
ficeras som tillfälliga eller bestående ersättningar.  
 
På rader 101502-101526 anges ersättningar som finansieras genom fördelnings-
systemet: 
 
Med ersättningar på rad 101502 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 1 och 2 punkt (ersättningskostnader för 
Olycksfallsförsäkringscentralen). 
 
Med ersättningar på rad 101505 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 a punkt (indexhöjningar). 
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Med ersättningar på rad 101510 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 b punkt (över 9 år gamla sjukvårdsersätt-
ningar). 
 
Med ersättningar på rad  101515 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 c punkt (över 9 år gamla rehabiliteringser-
sättningar). 
 
Med ersättningar på rad  101520 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 d punkt (ersättningar för yrkessjukdom 
med lång latenstid).  
 
Med ersättningar på rad  101522 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 e punkt (misstanke om yrkessjukdom med 
lång latenstid). 
 
Med ersättningar på rad  101524 avses kostnader enligt OlyL 231 § (lagen om 
olycksfallsförsäkring 60 b §) 1 mom. 3 f punkt (stora skador).  
 
På rad 101525 avses kostnader enligt 60 b § 1 mom. 3 g punkten i lagen om 
olycksfallsförsäkring (tilläggsersättning till menersättning som betalas i form av 
engångsersättning till män). 
 
Med ersättningar på rad 101526 avses engångsförhöjningar av basbelop av 
olycksfallspensioner enligt OlyL 67 § (lagen om olycksfallsförsäkring 16 § 5 
mom.) som beviljats till följd av skadehändelse som inträffat före 2005. 

 
R 1515 Andel av nämndernas kostnader 

Andel av kostnaderna för besvärsnämnden för olycksfallsärenden och ersätt-
ningsnämnden för olycksfallsärenden. 
 

 
VJ031 Specifikation av bokföringsmässig ansvarsskuld 

Ansvarsskulden anges som regel med plus för bruttoansvar och med minus för återförsäkrarnas 
andel. 

 
Radkoderna i tabell VJ031 
 

R 0505 Premieansvar 
På raden anges bokföringsmässigt premieansvar för arbetsolycksfalls- och yrkes-
sjukdomsförsäkring före avdrag för återförsäkrares andel. 
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(31.12.2012) 
 
R 0510-051040  Egentligt ersättningsansvar 

I egentligt bokföringsmässigt ersättningsansvar inräknas slutligt fastställda pens-
ioner, menersättningar och tillägg, icke slutligt fastställda pensioner, menersätt-
ningar och tillägg, övriga in casu-avsättningar, avsättning för okända skador inom 
för sådana yrkessjukdomar, för vilka ersättningsskyldigheten fastställs på basis 
av annat än det arbete som utfördes när sjukdomen debuterade (specialarrange-
manget för yrkessjukdomar), övriga kända och okända skador, poolreserver och 
skaderegleringsreserv. Siffrorna anges före avdrag för återförsäkrares andel. 

 
R 10-1020  Återförsäkrares andel av bruttoansvarsskulden 

På raderna specificeras återförsäkrarnas andel av den bruttoansvarsskuld som 
upptas på rader 05-051505.  
(31.12.2012) 

 
R 20-2015  Nominellt avkastningskrav på nettoansvarsskulden i försäkringsverksamheten 

I avkastningskravet på den bokföringsmässiga nettoansvarsskulden ingår avkast-
ningskrav på grund av diskontering, krav på grund av rabatter och återbäringar 
samt övriga krav. Kravet på grund av diskontering motsvarar den bokförings-
mässiga beräkningsräntekostnaden för räkenskapsperioden. Avkastningskravet 
anges med plustecken. 
 
 

VJ034 Uppgifter om diskonterad ansvarsskuld 

(31.12.2016) 
 

I tabellen ges uppgifter om ansvarsskulden i slutet av räkenskapsperioden räknad med tilläm-
pande av olika diskonteringsräntor och beräkningsgrunder som gällt vid olika tidpunkter. Beräk-
ningen av ansvarsskulden grundar sig på kassaflödesprognoser enligt den bokföringsmässiga 
ansvarsskulden och de alternativa beräkningarna hänför sig till den diskonterade delen av an-
svarsskulden i bokföringen. 
 
Med ”diskonterad andel i bokföringen" avses med ansvarsskuld den del av den bokföringsmäss-
iga ansvarsskulden, på vilken diskontering ska tillämpas enligt beräkningsgrunderna för an-
svarsskulden i bokföringen. Om bolaget använder noll som diskonteringsränta, avses med dis-
konterad del av ansvarsskulden ansvar för ersättningar av pensionstyp. 
 
Med beräkningen "med tillämpande av förräntning av bokföringen" avses beräkning som har 
gjorts genom att använda de diskonteringsräntor för den bokföringsmässiga ansvarsskulden 
som fastställs i de beräkningsgrunder som gäller vid nämnda tidpunkt.  
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Med beräkningen "med tillämpande av SII-förräntning" avses beräkning, där de kassaflödespro-
gnoserna för den bokföringsmässiga ansvarsskulden som fastställts enligt de beräkningsgrun-
der som gäller vid nämnda tidpunkt, diskonteras genom att använda den riskfria basräntesatsen 
som EIOPA publicerat i anslutning till nämnda tidpunkt. 
 
Med nämnda tidpunkt avses antingen slutet av räkenskapsperioden (raderna R 10–5510) eller 
slutet av den föregående räkenskapsperioden (R 6005–8520). 
 
Med ”kassaflödets duration” avses den genomsnittliga avvecklingstid för ansvar enligt delen av 
ansvarsskulden i fråga, vilken fås genom avvägning med odiskonterade kassaflöden. 

 
Radkoderna i tabell VJ034 
 

R 1005-2020 Premieansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning i slutet av räkenskaps-
perioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga premieansvaret i slutet av räkenskapspe-
rioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av räkenskapsperioden.  
 

R 1005-1010 Bokföringsmässigt premieansvar 
Uppgifterna fås från tabell VJ031 raderna R 0505 och R 1005.  
 

R 2505-3520 Ersättningsansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning i slutet av räken-
skapsperioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga ersättningsansvaret i slutet av räkenskaps-
perioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av räkenskapsperioden.  
 

R 2505-2510 Bokföringsmässigt ersättningsansvar 
Uppgifterna fås från tabell VJ031 raderna R 0510 och R 1010. 
 

R 4005-5510 Beräkningsräntekostnad under den kommande räkenskapsperioden 
Beräkningsräntekostnad som ansluter sig till ansvarsskulden i slutet av räken-
skapsperioden och som hänför sig till följande räkenskapsperiod. Beräkningsrän-
tekostnaden räknas med tillämpande av räntor enligt de beräkningsgrunder för 
ansvarsskulden i bokföringen som var gällande i slutet av räkenskapsperioden 
samt med tillämpande av den riskfria basräntesatsen som EIOPA publicerar i slu-
tet av räkenskapsperioden. 

 
R 6005-7020 Premieansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning som gällde vid slutet 

av föregående räkenskapsperiod före räkenskapsperioden 
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Uppgifter om det bokföringsmässiga premieansvaret i slutet av räkenskapspe-
rioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av föregående räkenskapsperiod.  
 

R 6005-6010 Bokföringsmässigt premieansvar 
Uppgifterna på rad R 6005 fås som skillnaden mellan rad R 1005 i denna tabell 
och rad R 1005 i tabell VJ011. Uppgifterna på rad R 6010 fås genom att räkna 
summan av rad R 1010 i denna tabell och rad R 100505 i tabell VJ011. 
 

R 7505-8520 Ersättningsansvar enligt beräkningsgrunderna och förräntning som gällde vid  
slutet av föregående räkenskapsperiod före räkenskapsperioden 
Uppgifter om det bokföringsmässiga ersättningsansvaret i slutet av räkenskaps-
perioden med tillämpande av de beräkningsgrunder och diskonteringsräntor som 
gällde vid slutet av föregående räkenskapsperiod.  
 

R 7505-7510 Bokföringsmässigt ersättningsansvar 
Uppgifterna på rad R 7505 fås som skillnaden mellan summan av rad R 2505 i 
denna tabell och raderna R 3005 och R 4505 i tabell VJ011. Uppgifterna på rad R 
7510 fås genom att räkna summan av rad R 2510 i denna tabell och raderna R 
300505 och 450505 i tabell VJ011. 

 
Alla siffror ska anges som positiva. 
 
 

VJ041 Yrkessjukdomar: Utveckling av yrkessjukdomar enligt året när sjukdomen debu-
terade 

Med yrkessjukdomar avses sjukdomar som fastställs i OlyL 6 kapitel (yrkessjukdomslagen). 
Skador som omfattas av specialarrangemanget för yrkessjukdomar fastställs i OlyL 31 § och 32 
§.  
 
Som tidpunkt då en yrkessjukdom debuterar betraktas den dag när den skadade första gången 
uppsökte läkare för att undersökas för en sjukdom som senare diagnostiserades som yrkessjuk-
dom, om inte något annat följer av särskilda skäl. Ersättningsskyldigheten bestäms på grundval 
av det arbete där exponeringen huvudsakligen har skett, om den skadade, när yrkessjukdomen 
debuterar, inte längre har det arbete som kan ha orsakat yrkessjukdomen. Om den huvudsak-
liga exponeringen inte kan klarläggas, bestäms ersättningsskyldigheten på grundval av det ar-
bete där exponering senast kan ha orsakat en yrkessjukdom. Om den anställning där den in-
sjuknade varit exponerad och som ersättningsskyldigheten baseras på har upphört innan sjuk-
domen visat sig, omfattas yrkessjukdomen av specialarrangemanget för yrkessjukdomar.  

 
Kolumnkoderna i tabell VJ041 
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Brutto för siffror står före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande 
poolrörelse. 
 
S 10, 25  Utbetalda bruttoskadeersättningar 

Utbetalda bruttoskadeersättningar anges med plus. 
 
S 15, 30  Förändring i in casu-bruttoavsättningar 

Ökningen i in casu-bruttoavsättningarna fördelad på visandeår anges med plus. 
 
S 20, 35  Förändring i antalet skador 

Antalet skador för vilka ersättningar har betalats ut eller in casu-avsättningar har 
gjorts. Ökning i antalet skador fördelad på visandeår anges med plus. 
 

På raderna specificeras värdena i kolumnerna efter visandeår. 
 

 

VJ051 Uppgifter om bokföringsmässig ansvarsskuld och placeringsavkastining   

 (13.12.2017) 

Med bokföringsmässig ansvarsskuld avses ansvarsskuldens värde inom arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring enligt den nationella bokföringspraxisen i ett utländskt EES-
försäkringsbolag. 

Radkoderna i tabell VJ051 
 

R 05 Räntesats som använts vid beräkning av ersättningsansvar som är av pens-
ionstyp (%)  
Medeldiskonteringsränta i procent som använts vid beräkningen av bokförings-
mässiga bruttoersättningsansvar av pensionstyp. Om det finns flera räntor som 
tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den årliga effektiva ränte-
satsen som en enda diskonteringsränta, som när den tillämpas ger en lika stor 
ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 

 
 

R 10 Räntesats som använts vid beräknig av ersättningsansvar som inte är av pens-
ionstyp (%) 

  Medeldiskonteringsränta i procent som har använts vid beräkningen av bokfö-
ringsmässiga bruttoersättningsansvar som inte är av pensionstyp. Om det finns 
flera räntor som tillämpats på ansvarsskulden, uppges på raden i fråga den årliga 
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effektiva räntesatsen som en enda diskonteringsränta, som när den tillämpas ger 
en lika stor ansvarsskuld som vid användning av ursprunglig förräntning. 

 
R 15 Beräkningsräntekostnad 

Beräkningskostnaden i anslutning till bokföringsmässig nettoansvarsskuld inom 
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring under räkenskapsperioden. 
 

R 20 Placeringars avkastningsprocent till verkligt värde 
Nettoavkastningsprocent på EES-försäkringsbolagets placeringar till verkligt 
värde. 
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