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Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 

Föreskrifter 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken 

"Föreskrift". Föreskrifterna är bindande rättsregler, som måste följas. 

Finansinspektionen meddelar föreskrifter endast med stöd av och inom ramen för rättsliga 

bestämmelser som ger Finansinspektionen behörighet att ge ut föreskrifter. 

Anvisningar 

I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras under rubriken "Anvisning" 

Finansinspektionens tolkningar av innehållet i lagar eller andra bindande bestämmelser. 

Under denna rubrik presenteras också rekommendationer och andra verksamhetsanvisningar 

som inte är bindande. Vidare upptas här Finansinspektionens rekommendationer om hur 

internationella riktlinjer och rekommendationer ska följas. 

Av formuleringen av anvisningen framgår när det är fråga om en tolkning och när det är fråga om 

en rekommendation eller annan verksamhetsanvisning. Formuleringen av anvisningarna och den 

juridiska karaktären av föreskrifterna och anvisningarna förklaras närmare på 

Finansinspektionens webbplats. 

Finansinspektionen.fi > Regelverk > Den juridiska karaktären av föreskrifter och anvisningar 
  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/maaraysten-ja-ohjeiden-oikeudellinen-luonne/
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1 Tillämpningsområde och definitioner 

1.1 Tillämpningsområde 

(1) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas på följande tillsynsobjekt och övriga aktörer på 

finansmarknaden enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008): 

 

– försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen; 

– arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag; 

– pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (Utfärdat 18.1.2022, 

gäller från 31.3.2022) 

– tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor 

(Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022) 

– sjukkassor enligt lagen om försäkringskassor; 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

– pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (Utfärdat 18.1.2022, 

gäller från 31.3.2022) 

– tilläggspensionsstiftelser enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor; 

(Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022) 

– arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor; 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

– Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare; 

– Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner; 

– försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution; 

(Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013) 

– i lagen om utländska försäkringsbolag avsedd filial till ett utländskt EES-försäkringsbolag; 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

– i lagen om utländska försäkringsbolag avsett utländskt EES-försäkringsbolags fritt 

tillhandahållande av tjänster;  
(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

– i lagen om utländska försäkringsbolag avsedda filialer till utländska försäkringsbolag som 

auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

(Utfärdat 7.12.2015, gäller från 1.1.2016). 

 

(2) Dessa föreskrifter och anvisningar tillämpas dessutom på avdelningar enligt 3 och 5 § i lagen om 

införande av lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor, lagen om tilläggspensionsstiftelser 

och tilläggspensionskassor och lagen om försäkringskassor (951/2021). 

(Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022) 

1.2 Definitioner 

I dessa föreskrifter och anvisningar används nedan följande definitioner: 
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(3) Med elektroniska tillsynsuppgifter avses datainsamling enligt ett rapporteringsschema som 

gemensamt godkänts av Finansinspektionen, Finlands Bank och Statistikcentralen 

(Viratirapportering). 

(4) Med tillsynsobjekt avses alla de juridiska person som enligt avsnitt 1.1 ligger inom 

tillämpningsområdet för dessa föreskrifter och anvisningar. (Utfärdat 31.10.2013, gäller från 

31.12.2013) 

(5) En filial till ett utländskt EES-försäkringsbolag är ett i lagen om utländska försäkringsbolag avsett 

EES-försäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse i Finland med stöd av etableringsrätten. 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

(6) Ett utländskt EES-försäkringsbolags fritt tillhandahållande av tjänster är i lagen om utländska 

försäkringsbolag avsett utländskt EES-försäkringsbolag, som bedriver direktförsäkring i Finland 

som fritt tillhandahållande av tjänster. 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 
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2 Regelverk och internationella rekommendationer 

2.1 Lagstiftning 

(1) Dessa föreskrifter och anvisningar har samband med följande förordningar: 

– Lagen om Finansinspektionen (878/2008) 

– Lagen om försäkringsdistribution (234/2018) 

– Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 

– Trafikförsäkringslagen (260/2016) 

– Patientförsäkringslagen (948/2019) 

2.2 Finansinspektionens rätt att meddela föreskrifter 

(2) Finansinspektionens rätt att meddela förpliktande föreskrifter grundar sig på följande 

lagbestämmelser: 

– 18 § 2 mom. och 60 § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen 

– 60 § i lagen om försäkringsdistribution 

(Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013) 
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3 Syfte 

(1) Syftet med dessa föreskrifter och anvisningar är att säkerställa att Finansinspektionen har en 

riktig och tillräcklig bild av tillsynsobjektets finansiella ställning. 



   

Föreskrifter och anvisningar 1/2011 
 

Utfärdade: 21.3.2011  

Gäller från: 1.4.2011 tills vidare  

  

8 (17) 
 

 

 

 
 
 

4 Rapportering till Finansinspektionen 

(1) Finansinspektionens rätt att meddela noggrannare föreskrifter om att utländska EES-

försäkringsbolag ska översända elektroniska tillsynsuppgifter grundar sig på 60 § 5 mom. i lagen 

om Finansinspektionen. 

4.1 Överföring av elektroniska tillsynsuppgifter 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  2 – 4 )  

(2) Tillsynsobjektet ska tillställa Finansinspektionen de elektroniska tillsynsuppgifterna på det sätt 

som närmare framgår av Viratisamarbetsgruppens gällande rapporteringsschema. 

Rapporteringsschemat för försäkringsmarknadssammanslutningar finns på Finansinspektionens 

webbplats. 

(3) Rapportörkategorierna för försäkringsmarknadssammanslutningar i Viratirapporteringen framgår 

av tabell 1. 

 
Tabell 1: Försäkringsmarknadssammanslutningarnas rapportörkategorier i Viratirapporteringen 
(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 
 

Kategori Sammanslutning 

401 Arbetspensionsförsäkringsbolag 

405 Försäkringsdominerat finanskonglomerat 

406 Försäkringsholdingföretag 

407 Försäkringsgrupp 

410 Livförsäkringsbolag inkl. filialer utomlands 

414 Livförsäkringsbolags koncern 

420 Skadeförsäkringsbolag ink. filialer utomlands 

424 Skadeförsäkringsbolags koncern 

430 Försäkringsförening 

435 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

436 Sjömanspensionskassan 

440 Pensionskassa 

441 Pensionskassas A-avdelning (tilläggspensionsavdelningen) 

442 Pensionskassas B-avdelning (den lagstadgade avdelningen) 

443 Pensionskassa, premierelaterad 

445 Sjukkassa 

446 Sjukkassa, verksamhet enligt sjukförsäkringslagen 

447 Sjukkassa, kompletterande kassa 

448 Begravnings- och avgångsbidragskassa 

450 Pensionsstiftelse 

451 Pensionsstiftelses A-avdelning 

452 Pensionsstiftelses B-avdelning 

453 Pensionsstiftelse, premierelaterad 

460 

465 

Arbetslöshetskassa 

Filial till utländskt EES-försäkringsbolag  
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466 Utländskt EES-försäkringsbolags fritt tillhandahållande av tjänster 

467 Utländskt skadeförsäkringsbolags filial i Finland vid bolag från icke-EES land 

468 Utländskt livförsäkringsbolags filial i Finland vid bolag från icke-EES land 

475 Försäkringsmäklare 

476 Försäkringsmäklare, livförsäkring 

477 Försäkringsmäklare, skadeförsäkring 

 

(4) I rapporteringen ska användas uppdaterade rapporteringsprogram. 

A N V I S N I N G  ( s t y c k e  5 )  

(5) Programmen kan laddas ned från Finansinspektionens Distributionstjänst Jakelu på 

https://jakelu.finanssivalvonta.fi. Finansinspektionen ger tillsynsobjektet de individuella koder som 

behövs i Distributionstjänsten Jakelu då rapporteringsskyldigheten börjar. 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e  6 )  

(6) Om en elektroniskt överförd tillsynsuppgift senare visar sig vara felaktig, ska tillsynsobjektet alltid 

elektroniskt överföra en fullständig korrigerad rapport som ersätter den tidigare rapporten till 

Finansinspektionen. 

4.1.1 Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras årligen 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  7 – 1 5 )  

(7) Tillsynsobjektet ska årligen tillställa Finansinspektionen rapporter enligt tabell 2 om bokslutsläget 

den 31 december. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

 

Tabell 2: Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras årligen 
(Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022) 

Rapport Namn Rapportörkategorier som 

rapporten gäller 

VA Resultaträkning och balansräkning 401, 410, 420, 435, 436, 441, 

442, 443, 451, 452, 453 

VB Noter till bokslutet 401, 410, 420, 435, 436, 441, 

442, 443, 451, 452, 453 

VE Ansvarsskuld 

 

410, 420 

VJ Statistisk undersökning om arbetsolycksfalls- och 

yrkessjukdomsförsäkring 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

420,465 

VK Utredning av livförsäkringsbolags 

försäkringsverksamhet 

 

410 

https://jakelu.finanssivalvonta.fi/
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VL Enkät om pensionskassor och pensionsstiftelser 

 

441, 442, 451, 452 

VM Statistikuppgifter om försäkringsbolag och filial till 

utländskt EES-försäkringsbolag 

 

420, 465 

VN Statistisk undersökning om trafikförsäkring 420, 465 

VP Utredning av arbetspensionsförsäkringsbolags 

försäkringsrörelse 

 

401 

KA Sjukkassors resultaträkning och balansräkning 

 

446, 447 

KB Arbetslöshetskassors resultaträkning och 

balansräkning 

 

460 

 

VQ Bilagetabeller i försäkringsmäklarens berättelse över 

rörelse 

 

475 

VT Statistisk undersökning om patientförsäkring 

(Utfärdat 28.10.2020, gäller från 31.12.2020) 

420, 465 

 

(8) Företaget under tillsyn ska översända de årliga elektroniska tillsynsuppgifterna till 

Finansinspektionen tio dygn innan revisionsberättelsen avlämnas till styrelsen 

(rapportörkategorier 401, 410, 420)/revisionstillfälle (rapportörkategorier 435, 436, 441, 442, 443, 

451, 452, 453), men dock senast när bokslutet enligt gällande bestämmelser ska vara upprättat. 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

(9) En preliminär version av enkäten om pensionskassor och pensionsstiftelser (VL-rapporten) ska 

lämnas in enligt stycke 8 och den slutliga versionen senast den 31 juli. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

(10) Till skillnad från föreskriften i stycke 8 ska en preliminär version av utredningen av 

arbetspensionsförsäkringsbolags försäkringsrörelse (VP-rapporten) lämnas in senast den 31 juli. 

(Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022) 

(11) Till skillnad från föreskriften i stycke 8 ska sjukkassors resultaträkning och balansräkning (KA-

rapporten) tillställas Finansinspektionen inom en månad från det kassamöte där bokslutet har 

fastställts. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

(12) Till skillnad från föreskriften i stycke 8 ska arbetslöshetskassors resultaträkning och 

balansräkning (KB-rapporten) tillställas Finansinspektionen senast den 30 april. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

(13) Till skillnad från föreskrifterna i styckena 7 och 8 ska bilagetabellerna i försäkringsmäklarens 

berättelse över rörelse för föregående kalenderår (VQ-rapportering) tillställas Finansinspektionen 

senast den 30 april. 

(Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013)  
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(14) Till skillnad från föreskriften i stycke 8 ska en filial till ett utländskt EES-försäkringsbolag, som 

bedriver trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen, arbetsolycksfalls- och 

yrkessjukdomsförsäkring eller patientförsäkring i Finland, överlämna statistikundersökningar (VJ-, 

NV- och VT-rapporter) till Finansinspektionen senast den 30 april. 

(Utfärdat 28.10.2020, gäller från 31.12.2020) 

(15) Avvikande från föreskriften i stycke 8 ska en filial till ett utländskt EES-försäkringsbolag lämna in 

statistikuppgifter (VM-rapport) till Finansinspektionen senast den 30 april.  

(Utfärdat 3.12.2018, gäller från 31.12.2018) 

A N V I S N I N G  ( s t y c k e n a  1 6 – 1 9 )  

(16) A-avdelningarnas försäkringstekniska utredning i pensionskassor och pensionsstiftelser består av 

tabellerna VL061 och VL062 i VL-rapporten. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

(17) I ett utländskt EES-försäkringsbolag som bedriver arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 

i Finland som fritt tillhandahållande av tjänster består statistikundersökningen av tabellerna 

VJ011, VJ012, VJ013, VJ031, VJ041 och VJ051 i VJ-rapporteringen. 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

(18) I ett utländskt EES-försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen i 

Finland som fritt tillhandahållande av tjänster består statistikundersökningen av tabellerna VN01, 

VN03 och VN05 i VN-rapporteringen. 

(Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017) 

(19) Ett utländskt EES-försäkringsbolag som bedriver trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen, 

arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring eller patientförsäkring i Finland som fritt 

tillhandahållande av tjänster, ska överlämna statistikundersökningar (VJ-, VN- och VT-rapporter) 

till Finansinspektionen senast den 30 april. 

(Utfärdat 28.10.2020, gäller från 31.12.2020) 

4.1.2 Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje halvår 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  2 0 – 2 1 )  

(20) Tillsynsobjektet ska tillställa Finansinspektionen rapporter enligt tabell 3 om situationen vid 

halvårsperiodens slut den 30 juni och 31 december. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 
 

Tabell 3: Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje halvår 

Rapport Namn Rapportörkategorier som 

rapporten gäller 

VO Pensionsförsäkringens halvårsuppgifter 

 

401, 435, 436, 441, 442, 443, 

451, 452, 453 

(21) Tillsynsobjektet ska tillställa Finansinspektionen rapporterna för halvårsperioden senast den 

femtonde dagen i den andra månaden efter rapportperioden, dvs. den 15 augusti och 15 februari. 
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(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

4.1.3 Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje kvartal 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e n a  2 2 – 2 4 )  

(22) Tillsynsobjektet ska tillställa Finansinspektionen rapporter enligt tabell 4 om situationen på 

kvartalets sista dag den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 
 

Tabell 4: Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje kvartal 
(Utfärdat 11.10.2016, gäller från 1.1.2017) 

Rapport Namn Rapportörkategorier som 

rapporten gäller 

VC 

 

Referenstal 410, 420 

VD 

 

Solvens 401, 436, 443, 452 

VF 

 

Ansvarsskuld 

 

401, 435, 436, 442, 452 

VG 

 

Försäkringsanstalternas placeringar 401, 410, 420, 435, 436, 442, 452 

VS Beräkning av solvensgränsen och diversifiering av 

placeringar i pensionsanstalter  

401, 435, 436, 442, 452 

(23) Elektroniska tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje kvartal ska tillställas Finansinspektionen 

senast den femtonde dagen i den andra månaden efter kvartalsperioden, dvs. den 15 maj, 

15 augusti, 15 november och 15 februari. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

(24) Till skillnad från föreskriften i stycke 19 ska försäkringsanstalternas placeringar (VG-rapporten) 

lämnas in senast den sista dagen av månaden efter kvartalsperioden, dvs. den 30 april, 31 juli, 

31 oktober och 31 januari. Rapportören kan anhålla om undantagstillstånd för partiellt ifyllande av 

VG-rapporten hos Finansinspektionen. 

(Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012) 

4.2 Verifiering av de rapporterade tillsynsuppgifternas riktighet 

F Ö R E S K R I F T  ( s t y c k e  2 5 )  

(25) Uppgiftslämnaren ska redogöra för de inrapporterade uppgifternas riktighet. Syftet är att se till att 

de uppgifter som tillsynsobjektet lämnat till Finansinspektionen är kontrollerade och riktiga. 

Redogörelsen ska dateras och undertecknas av både rapportören och den som verifierar 

uppgifterna. Tillsynsobjektet ska spara den undertecknade redogörelsen och på begäran visa 

upp den för Finansinspektionen. Redogörelsen ska alltid uppdateras när den beskrivna 

processen ändras. 
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A N V I S N I N G  ( s t y c k e n a  2 6 – 2 7 )  

(26) På Finansinspektionens webbplats (finanssivalvonta.fi) finns det anvisningar för ifyllandet och 

sparandet av blanketten. 

(27) Med stöd av 38 § 1 mom. 1 punkten i lagen om Finansinspektionen ska Finansinspektionen 

ålägga den att betala ordningsavgift som försummar eller bryter mot skyldigheten att lämna 

uppgifter som enligt bestämmelser eller föreskrifter regelbundet ska ges in till Finansinspektionen 

för att den ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. 

(Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013) 
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5 Upphävda föreskrifter och anvisningar 

(1) Tillsammans med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2011 om inlämnandet av 

tillsynshandlingar upphäver dessa föreskrifter och anvisningar kapitel 13 i 

Försäkringsinspektionens samling av föreskrifter och anvisningar 2/002/2008 och kapitel 5 i 

samlingen av föreskrifter och anvisningar 4/002/2007. 

(2) Tillsammans med Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2011 om inlämnandet av 

tillsynshandlingar upphäver dessa föreskrifter kapitel 8 i Försäkringsinspektionens samling av 

föreskrifter och anvisningar 7/101/2010 och bilagorna 7–16 i samlingen av föreskrifter och 

anvisningar 8/002/2007. 

(Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013) 
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6 Ändringshistorik 

Föreskrifterna och anvisningarna har ändrats på följande sätt efter ikraftträdandet: 

 

Utfärdat 27.1.2012, gäller från 31.1.2012 

• Enligt kap. 1 har tillämpningsområdet utvidgats till att gälla också sjukkassor och 

arbetslöshetskassor. 

• Definitionerna i avsnitt 4.1 har kompletterats med stycke 2. 

• Den finska formuleringen av stycke 8 i avsnitt 4.2.1 har justerats. 

• Tabell 2 har kompletterats med sjukkassors resultaträkning och balansräkning (KA-rapporten) och 

arbetslöshetskassors resultaträkning och balansräkning (KB-rapporten). 

• Formuleringen av stycke 9 i avsnitt 4.2.1 har justerats. 

• Avsnitt 4.2.1 har kompletterats med stycke 10. 

• Formuleringen av stycke 11 i avsnitt 4.2.1 har justerats. 

• Stycke 12 har särskilts och bildar ett separat stycke i avsnitt 4.2.1 och formuleringen har justerats. 

• Avsnitt 4.2.1 har kompletterats med styckena 13 – 15. 

• Den finska formuleringen av styckena 16 och 17 i avsnitt 4.2.2 har justerats. 

• Den finska formuleringen av stycke 18 och formuleringen av stycke 19 i avsnitt 4.2.3 har justerats. 

• Från tabell 4 har för solvensrapporteringens del (VD-rapporten) avlägsnats uppgiftslämnarkategori 

435 (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt).  

• Formuleringen av styckena 21 och 22 i avsnitt 4.2.3 har justerats. 

• Med anledning av ändringarna i kap. 4 har styckena i kapitlet numrerats om. 
 
Utfärdat 31.10.2013, gäller från 31.12.2013 

• Tillämpningsområdet i kapitel 1 har utvidgats till att gälla även försäkringsmäklare. 

• Kapitel 2 Regelverk har kompletterats. 

• Stycke 2 i avsnitt 4.1 har preciserats. 

• Avsnitt 4.2.1 har kompletterats med stycke 15 och tabell 2 med VQ-rapportering för 

försäkringsmäklare. 

• Stycke 26 i avsnitt 4.3 har preciserats. 

• Kapitel 5 har kompletterats med stycke 2. 
 
Utfärdat 7.12.2015, gäller från 1.1.2016 

• VH- och VI-rapporteringen har slopats i sin helhet. 

• VF- och VD-rapporteringen har slopats i rapportörkategorierna 410 och 420.  

• VM-rapporteringen har slopats i rapportörkategorin 410. 

• Formuleringen av stycken 1,2 och 4 har uppdaterats. 

• Definitionerna har flyttats från kapitel 4 till kapitel 1. 
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• Stycke 11 i avsnitt 4.2.1 har slopats. 

• Stycke 21 och 23 i avsnitt 4.2.3 har slopats. 

• Styckenumreringen i kapitel 4 har uppdaterats. 

• Lagen om utländska försäkringsbolag avsedda filialer till utländska försäkringsbolag som 

auktoriserats i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagts till i 

förteckningen i kapitel 1. 

• Rapportörskategori 431 har slopats och namnet på rapportörkategori 430 har ändrats till 

försäkringsförening. 

• Ansvarig byrå och avdelning som ger närmare upplysningar har ändrats. Elektroniska 

tillsynsuppgifter som ska rapporteras varje halvår 

 
Utfärdat 11.10.2016, gäller från 31.12.2016 

• Rapportörkategori 401 har slopats i tabell 2 gällande VM-rapport i avsnitt 4.1.1  
 
Utfärdat 11.10.2016, gäller från 1.1.2017 

• VF-rapporteringens namn Täckning av ansvarsskuld har ändrats till Ansvarsskuld i avsnitt 4.1.3  

• VS-rapporteringen har lagts till i avsnitt 4.1.3 
 
Utfärdat 23.11.2017, gäller från 31.12.2017 

• Till tabell 1 i avsnitt 4.1 har rapportörkategorier 465 (filial till utländskt EES-försäkringsbolag) och 

466 (utländskt EES-försäkringsbolags fritt tillhandahållande av tjänster) lagts till. 

• I avsnitt 4.1.1 stycke 8 har tidpunkten för översändandet av uppgifterna ändrats. 

• Till avsnitt 4.1.1 har för rapportörkategorierna 465 och 466 lagts till föreskrifter och anvisningar om 

översändande av uppgifter om trafikförsäkring enligt trafikförsäkringslagen och om 

arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. 
 
Utfärdat 3.12.2018, gäller från 31.12.2018 

• i avsnitt 4.1.1 har för rapportörskategori 465 (filial till utländskt EES-försäkringsbolag) lagts till en 

skyldighet att lämna in en VM-rapport samt en föreskrift (15) om rapporteringens tidtabell. På grund 

av den nya föreskriften har styckena i kapitlet omnumrerats. 

• avsnitt 1.1, 2.1 och 2,2 har uppdaterats med en lagändring (234/2018). 

• Definitionen på tillsynsobjekt i avsnitt 1.2 stycke 3 har preciserats (teknisk precision) så att den 

hänvisar till tillämpningsområdet i avsnitt 1.1. 

Utfärdat 28.10.2020, gäller från 31.12.2020 

• Till avsnitt 2.1 har Patientförsäkringslagen (948/2019) lagts till. 

• Till avsnitt 4.1.1 har för rapportörkategorier 420 ja 465 lagts till en skyldighet att lämna in en VT-

rapport samt en föreskrift (14) om rapporteringens tidtabell.  

Till avsnitt 4.1.1 har för rapportörkategori 466 lagts till anvisningar (19) om VT-rapporteringen 

(patientförsäkring) och rapporteringens tidtabell. 

Utfärdat 18.1.2022, gäller från 31.3.2022 
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• Avsnitt 1.1 Tillämpningsområde har ändrats 

• I avsnitt 1.1 Tillämpningsområde har stycke 2 lagts till 

• I avsnitt 4.1.1 har rapportörskategorierna 443 och 453 i VL-blanketten i tabellen slopats och 

sista inlämningsdatum i stycke 10 har ändrats. 

 


